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PREFÁCIO
A sustentabilidade urbana passou a ser um desafio para todos os Municípios
Paraibanos, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente (MMA), 165 milhões de pessoas,
ou seja, 85% dos brasileiros vivem em cidades e sua qualidade de vida depende, em boa
medida, de políticas públicas, de diferentes setores da administração, que levam em conta os
aspectos ambientais.
As discursões ambientais são urgentes e emergentes em todo o mundo e as
responsabilidades devem ser compartilhadas com toda a população. Além da preocupação
com o desmatamento, as mudanças climáticas, a proteção da biodiversidade a agricultura
sustentável não se pode esquecer do lixo e esgoto, que são dois dos principais problemas
ambientais do País.
Com essas prioridades ambientais relacionadas com a sustentabilidade urbana, a
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), aprovada por meio da Lei
nº 12.305/10 tornou-se uma preferência. Acabar com os lixões até 31 de Julho de 2021 para
municípios com menos de 50 mil habitantes e implantar a coleta seletiva, a logística reversa e
a compostagem dos resíduos úmidos, objetivos estabelecidos por essa lei, são desafios para o
poder público e para o setor privado no País e, em especial, para os municípios, titulares dos
serviços de limpeza pública. A mesma lei estabeleceu que, após Agosto de 2012, a União
apenas poderá firmar convênios e contratos para o repasse de recursos federais para estados e
municípios, em ações relacionadas com esse tema, se eles tiverem formulado seus planos de
gestão de resíduos sólidos.
Assim a Prefeitura, em parceria com Secretarias Municipais, Conselhos Municipais,
Órgãos e Sociedade Civil, através de estudos conjuntos com técnicos especializados
contratados em sustentabilidade ambiental apresenta seu Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos elaborado de acordo com as diretrizes definidas pela Lei nº 12.305/10 e pelo
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, levando ainda em conta as especificidades e as
diversidades que caracterizam a rede urbana municipal, evitando a criação de modelos prontos
e repetitivos. Objetiva-se, ainda, capacitar os diferentes segmentos da sociedade, interessados
na questão dos resíduos sólidos, para que eles possam participar efetivamente do processo de
debate e de consulta pública que devem ser realizados no âmbito da elaboração dos planos.
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos será orientado,
inicialmente, pelo Código de Posturas do Município. Nestas normas estão definidas as linhas

23

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ /PB

PLAPLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLDOS

básicas disciplinares atuais para as ações municipais sobre resíduos sólidos, visando
minimizar ou coibir qualquer forma de agressão ao meio ambiente e à saúde pública.
O acompanhamento das atividades, bem como a fiscalização das mesmas deverá ficar
sob a responsabilidade da Secretaria Municipal do Meio Ambiente bem como, gerenciado de
forma direta pela Prefeitura Municipal de Serra da Raiz.
Para que tenha sustentabilidade, o plano deverá contar com a participação dos diversos
setores da comunidade em todo o processo, desde a escolha e a concepção do projeto
passando pela execução e até o controle e fiscalização dos gastos e ações, como vem sendo
feito ao longo dos debates e discussões sobre a elaboração do plano aqui proposto.
O nosso objetivo é em conjunto através de mobilização social contribuir para
qualificar o poder público, o setor privado, a sociedade civil organizada, as cooperativas de
catadores e os cidadãos em geral na implementação de processos adequados para enfrentar os
graves problemas ambientais e de saúde pública resultantes do lixo urbano gerado e no grande
esforço municipal necessário para cumprir as metas estabelecidas no Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMIRS), de modo a colocar o nosso município entre
os municípios que se preocupam com o lixo de forma ambientalmente correta e garantindo a
inclusão social, dando aproveitamento econômico para os resíduos sólidos.
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1. INTRODUÇÃO
O manejo inadequado dos resíduos sólidos pode causar inúmeros impactos
socioambientais negativos, tais como: degradação e contaminação do solo, poluição da água,
proliferação de vetores de contaminação de importância sanitária, como por exemplo o caso
do Aedes Aegypti vetor da Dengue e de novas doenças como a Chikungunya e Zika Vírus,
potencialização dos efeitos de enchentes nos centros urbanos, entre outros. Diante desses
potenciais prejuízos, é fundamental definir e implementar políticas públicas adequadas com
vistas a garantir a destinação adequada dos resíduos sólidos.
Neste sentido, a Secretaria Municipal do Meio Ambiente e a Prefeitura Municipal
Serra da Raiz está fortemente empenhada em implementar a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), instituída pela Lei nº 12.305/10 e regulamentada pelo Decreto nº7.404/10.
Trata-se de uma prioridade da nossa gestão como responsabilidade com a sustentabilidade
urbana, que ganha, crescentemente, maior protagonismo no âmbito do Governo Federal. O
esforço que vem sendo realizado busca tirar a Lei nº 12.305/10 do papel e garantir que ela se
torne, efetivamente, uma referência para o enfrentamento de um dos mais importantes
problemas ambientais e sociais do país.
Devido as mobilizações nacionais através das audiências regionais para debater a
situação de resíduos sólidos nos municípios brasileiros mostra que a Lei mobiliza tanto o setor
público como o privado, além das cooperativas de catadores, movimentos sociais e
ambientalistas. Nota-se um forte comprometimento em torno dos princípios da Lei, baseados
na responsabilidade compartilhada, planejamento da gestão, inclusão social dos catadores,
produção e consumo sustentáveis e a valorização econômica dos resíduos.
O nosso município desde 2012, busca ações para elaboração do plano gestão integrada
de resíduos sólidos, solicitamos através de propostas cadastradas no Sistema de ConvêniosSICONV ou priorização do Ministério buscando assim apoio junto a órgãos do Governo
Estadual e Federal, porém não obtivemos êxito e nosso compromisso com a sociedade e com
a sustentabilidade urbana nos impulsiona a procurar meios para o nosso planejamento
ambiental e não atrasarmos o desenvolvimento em nosso município, diante de não receber
recursos federais a espera de recurso municipal através do FPM – Fundo de Participação do
Município, para poder elaborar o nosso Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos (PMGIRS), a Prefeitura Municipal juntamente com as Secretarias Municipais,
Conselhos e a Contratação de técnicos ambientais esforçando-nos mutuamente, elegemos
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como prioritário a elaboração do PMGIRS do nosso Município, contendo partes importantes
de sugestões populares em acordo com as premissas da Lei nº 12.305/10.
Sabemos que todas as ações de mobilização realizada mudará o comportamento da
população em relação ao lixo e estimulará a coleta seletiva. Instrumento fundamental para
uma politica de sustentabilidade urbana. A elaboração do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos foi o primeiro passo do planejamento da gestão de resíduos sólidos no
município, estabelecendo, metas, estudos devendo ser atualizados ou revistos prioritariamente,
de forma simultânea à elaboração dos planos plurianuais municipais (PPA), de modo que as
ações e os recursos previstos possam ser aprovados e incluídos no orçamento do PPA
municipal.
O Plano devera fazer um retrato da situação atual da gestão de resíduos sólidos no
município e permitir que seja traçada uma situação futura a ser alcançada, sendo assim um
instrumento de um processo de gestão dos resíduos sólidos no território delimitado. É nesse
sentido que estamos trabalhando o poder público local, profissionais e representantes da
sociedade civil na elaboração do plano, estabelecendo os procedimentos necessários para o
manejo e destinação ambientalmente adequado a nossa realidade.
Parte integrante do Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos Urbanos, justificase pela preocupação que o Poder Público Municipal tem em transformar todos seus servidores
em agentes multiplicadores de atitudes e informações sobre as questões que envolvem os
resíduos sólidos produzidos na zona urbana de Serra da Raiz.
Além disso, o interesse em minimizar a quantidade de resíduos gerados nas
dependências da Prefeitura Municipal e diminuir os custos com os desperdícios ocasionados
por essa geração, torna o plano de grande relevância para a comunidade em geral, pois, agindo
desta forma, o Poder Municipal visa gastar menos com material de consumo, principalmente
papel, e investir mais em obras sociais, beneficiando todo o município.
2.

OBJETIVOS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída pela Lei Nº 12.305/2010, e
regulamentada pelo Decreto Nº 7.404/2010, após vinte e um anos de discussões no Congresso
Nacional marca o início de uma grande articulação com os entes Federados – União, Estados
e Municípios, o setor produtivo e a sociedade civil, na busca de soluções originadas pelos
resíduos sólidos comprometendo a saúde pública e o meio ambiente das populações
brasileiras distribuídas em nosso território nacional.
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2.1 OBJETIVO GERAL
Atender ao disposto na Lei Nº 12.305/2010 e o Decreto Nº 7.404/2010, através da
elaboração do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos no Município de Serra da Raiz
– PB buscando a conquista máxima da redução na geração dos resíduos, aumento das ações de
reutilização e reciclagem e o tratamento propício para disposição final do lixo. Aliado a
necessidade, o município definiu por implantar o presente plano, trazendo como seu principal
objetivo um conjunto de princípios,

instrumentos e metas envolvendo além dos entes

federados- União, Estado e Município, a sociedade civil na busca por soluções para os graves
problemas ambientais oriundos dos resíduos.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Como objetivos específicos, destacam-se:
 Proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
 Não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, bem
como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;
 Estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;
 Incentivo à indústria de reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matérias primas
e insumos derivados de materiais recicláveis;
 Divulgar amplamente o processo, as formas e canais de participação e informar os
objetivos e desafios do PMGIRS disponibilizando as informações necessárias à
participação qualificada da sociedade nos processos decisórios;
 Estimular todos os segmentos sociais a participarem do processo de planejamento e da
fiscalização e regulação, difundindo conceitos definidos no PMGIRS, enfatizando o
conceito de resíduo como um recurso ambiental, social e econômico, considerando
toda a cadeia desde a geração até a destinação final ambientalmente adequada;
 Priorizar a operacionalização dos resíduos de maneira descentralizada, regionalizada,
valorizando as iniciativas locais, mesmo que isoladas, possibilitando a infraestrutura
necessária para inclusão social e consolidação da atividade econômica;
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 Aplicar o princípio da publicidade e transparência em toda a cadeia de resíduos
sólidos, de forma a garantir a geração de dados, estudos e informações relevantes e
confiáveis, disponibilizando as informações comprovadas em linguagem acessível aos
diferentes segmentos;
 Assegurar a criação de instrumentos que possibilitem o manejo dos resíduos, inclusive
os de baixo valor agregado, responsabilizando todos os atores da cadeia pela
viabilização econômica desta prática;
 Mobilizar a população para a discussão e levantamento de informações sobre o
saneamento básico, tendo em vista potencializar os processos de participação social;
 Construir canais de comunicação, visando garantir aos cidadãos o direito de discussão
e proposição sobre os temas relacionados à Política Pública de Saneamento Básico e
de manifestar-se nos processos decisórios, envolvendo os diferentes sujeitos sociais,
de realidades distintas, no processo de elaboração do PMGIRS;
 Aproximar os diversos Conselhos de Direitos e de Políticas Públicas na discussão da
Politica Pública de Saneamento Básico, fortalecendo o exercício do controle social;
 Articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor
empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de
resíduos sólidos;
 Regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com adoção de
mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos
serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e
financeira, observada a Lei Nº 11.445/2007.
3.

METODOLOGIA ADOTADA

O processo de construção do PMGIRS de Serra da Raiz tem como principio básico os
hábitos e o comportamento da população do município como um todo, onde o diálogo se torna
o papel estratégico, e eficiente juntamente com

grupos organizados e entidades

representativas da sociedade civil. A metodologia busca através do processo participativo a
responsabilidade compartilhada, diretriz fundamental da Política Nacional de Resíduos
Sólidos onde todos os cidadãos, assim como o comercio local, o setor de serviços e ainda as
instâncias do poder público terão cada qual uma parte da responsabilidade pelos resíduos
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sólidos gerados. Para que os resultados na tarefa coletiva sejam positivos, e a responsabilidade
seja realmente compartilhada por todos, o diálogo permanente entre os vários segmentos
sociais será muito importante.
A participação social representa grande desafio para a construção de sociedades
democráticas. A divulgação dos dados sobre os resíduos é também fator de mobilização e
controle da sociedade sobre os serviços públicos; quando todos têm acesso às informações
sobre o assunto, ganham incentivo para participar, ter opinião e, assim, ser decisivo para
implantação das políticas públicas.
Incentivar a criação de Conselhos Municipais e fortalecer os existentes ajudará a
pautar a questão dos Resíduos Sólidos e a Política Nacional e democratizar as informações de
maneira qualificada.
O poder público assumi o papel orientador e provocador desse diálogo com a
sociedade, por intermédio de reuniões e conferências organizadas e convocadas pelos agentes
públicos com a ajuda e participação dos representantes da comunidade.
O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Serra da Raiz foi
coordenado e elaborado pela Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, com o apoio da
ISNEP- Engenharia na elaboração do Diagnóstico, e acompanhado pela Comissão do Plano
de Resíduos Sólidos Municipal, designada pela Portaria nº 03/2015, conforme segue anexo.
Para acompanhar e discutir o processo de elaboração e implementação do Plano de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Serra da Raiz, foi criado um grupo de
trabalho durante reunião no dia 09 de Setembro de 2015 conforme Ata Nº 01 em anexo, no
âmbito da Comissão do Plano de Resíduos Sólidos Municipal.
Integrantes da Comissão do Plano de Resíduos Sólidos Municipal:
 Secretaria do Meio Ambiente:
Anderson Fernandes Bezerra Duarte e João Ozanil Pereira de Lima.
 Secretaria de Finanças:
Moises Irineu da Silva e João Pereira.
 Secretaria de Municipal do Trabalho e Desenvolvimento Social:
Kalllyne Fernandes Bezerra Duarte e Damião Teixeira da Silva.
 Secretaria de Saúde:
Josinaldo Bezerra Duarte e Josimar Galdino dos Santos.
 Secretaria de Infraestrutura:
Valdir José de Lima e Agildo Miguel Batista.
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Figura 01: Primeira reunião realizada no dia 25 de Maio de 2016 no município de
Serra da Raiz
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz- PB.

Figura 02: Primeira reunião realizada no dia 25 de Maio de 2016 no município de
Serra da Raiz
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz- PB.

Figura 03: Primeira reunião realizada no dia 25 de Maio de 2016 no município de
Serra da Raiz
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz- PB.
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Os membros do Comitê Diretor colaboraram nos diferentes processos de elaboração
do Plano que foram divididos em 3(três) etapas:
1ª Etapa (Prefeitura Municipal, Representantes de Entidades e Consultoria):
 Capacitação referente à elaboração dos Capítulos do Plano com equipe da prefeitura;
 Reunião para criação de comissão permanente e grupos técnicos de trabalho;
 Elaboração do cronograma de oficinas, estudos e atividades;
 Montagem dos Capitulo 1 (Aspectos Legais) Capitulo 2 (Apresentação do Município).
2ª Etapa (Consultoria Engenheiro Ambiental e Equipe de trabalho e Representantes da
sociedade civil):
 Definição das equipes para acompanhar e auxiliar na elaboração do diagnostico e
estudos ambientais;
 Treinamento referente a elaboração do diagnóstico com auxiliares da empresa de
consultora;
 Treinamento referente a elaboração do diagnóstico com auxiliares da prefeitura;
 Elaboração do cronograma de visitas com a equipe.
 Montagem dos Capítulos: 3 (Informação, Comunicação e Mobilização Social)
Capítulo 4 (Diagnóstico).
3ª Etapa (Consultoria e Equipe de trabalho e Comissões e Conselhos):
 Coleta de dados, estudos levantados para produção do Diagnóstico e Prognóstico e
soluções adotadas para a elaboração final dos trabalhos;
 Montagem do Capitulo 5 (Prognóstico);
 Leitura final do Plano de Resíduos Sólidos do Município;
 Apresentação da Lei do Plano de Resíduos Sólidos a Câmara Municipal.

A duração da elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
está vinculada ao nível de envolvimento dos membros do Comitê Diretor e da realização das
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atividades anunciadas nas fases, que foram executadas nos períodos descritos conforme
mostra cronograma abaixo.

Fonte: Isnep Engenharia, 2016.
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CAPÍTULO 1
4. ASPECTOS LEGAIS
O processo de crescimento das cidades brasileiras não foi acompanhado
pelos serviços de infraestrutura no que se concerne a tendência do urbano sem os
serviços públicos de saneamento básico que envolve abastecimento de água
potável, a coleta e tratamento de esgoto sanitário, a estrutura para a drenagem
urbana e o sistema de gestão e manejo dos resíduos sólidos, nesse sentindo,
torna-se difícil a situação do urbano e da população.
A temática do governo foi criar estudos que através de leis fossem
provocando as cidades a organizarem o urbano de forma sustentável e
responsável. Em 2001, com a aprovação do Estatuto das Cidades foram
estabelecidos novos marcos regulatórios de gestão urbana, como as leis de
Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos.
O Estatuto regulamentou os artigos 182 e 183 da Constituição Federal e
estabeleceu as condições para uma reforma urbana nas cidades brasileiras.
Orientou os principais municípios do país a formular seu Plano Diretor
visando promover o direito à cidade nos aglomerados humanos sob vários
aspectos: social (saúde, educação, lazer, transporte, habitação, dentre outros
etc.), ambiental, econômico, sanitário, etc.
Atualmente, o Brasil conta com um arcabouço legal que estabelece
diretrizes para a gestão dos resíduos sólidos, por meio da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), e para a prestação dos serviços públicos
de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos por meio da Lei Federal de
Saneamento Básico (Lei nº11.445/2007).
Também conta, desde 2005, com a Lei de Consórcios Públicos (Lei nº
11.107/2005), que permite estabilizar relações de cooperação federativa para a
prestação desses serviços. Diretrizes e metas sobre resíduos sólidos também
estão presentes no Plano Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC)
recentemente concluído.
Todo este aparato legal, se empregado corretamente, deverá permitir o
resgate da capacidade de planejamento, e de gestão mais eficiente, dos serviços
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públicos de Saneamento Básico, fundamental para a promoção de um ambiente
mais saudável, com menos riscos à população. Com isso apresentaremos as leis
que vão embasar teoricamente a elaboração do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Serra da Raiz.

4.1 LEGISLAÇÃO – MARCO REGULATÓRIO

Lei Federal de
Saneamento Básico (Lei
11.445/2007)
Politica Nacional de
Educação de Ambiental
(Lei 9.795/1999)

Politica Nacional sobre a
mudança do clima (Lei
12.187/2009)

Politica Nacional
de Resíduos sólidos
(Lei 12.305/2010)

Politica Nacional de
Meio Ambiente (Lei
6.938/1981)

Lei Federal dos
Consórcios Públicos (Lei
11.107/2005)
Estatuto das Cidades
Lei nº 10.257

Plano Nacional de Resíduos
Sólidos
Figura 04: Leis que Regem a Politica Nacional de Resíduos Sólidos
Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

4.2 LEI 11.445/07 – SANEAMENTO BÁSICO

O Art. 19 – A prestação dos serviços públicos de saneamento básico observará, plano,
que poderá ser especifico para cada serviço. Estruturado de forma a atender, além da
legislação estadual e municipal apresentadas no diagnóstico, a respectiva lei federal.
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De acordo com a Lei 11.445/2007 institui como diretrizes para a prestação dos
serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: o planejamento, a
regulação e fiscalização, a prestação de serviços com regras, a exigência de contratos
precedidos de estudo de viabilidade técnica e financeira, definição de regulamento por lei,
definição de entidade de regulação, e controle social assegurado Inclui como princípios a
universalidade e integralidade na prestação dos serviços, além da interação com outras áreas
como recursos hídricos, saúde, meio ambiente e desenvolvimento urbano.
O decreto federal 7.217/10 – regulamenta lei 11.445/07, conforme o Art. 24 – O
processo de planejamento do saneamento básico envolve:
I - Plano de Saneamento Básico deverá ser elaborado pelo titular dos serviços.
4.3 LEI 12.305/10 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
O Art. 8 – Instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos
I – os planos de resíduos sólidos
Art. 14 – São Planos de Resíduos Sólidos:
I – O Plano Nacional de Resíduos Sólidos;
II – Os planos estaduais de resíduos sólidos;
III – Os planos microrregionais de resíduos sólidos e planos de resíduos sólidos de
regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas;
IV – os planos intermunicipais de resíduos sólidos;
V – os planos municipais de resíduos sólidos;
VI – os planos de gerenciamento de resíduos sólidos
4.4 DOS PLANOS MUNICIPAIS DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS
O Art. 18 – diz que a elaboração de Plano municipal de gestão integrada de resíduos
sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e municípios
terem acessos a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e
serviços relacionados à limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
O parágrafo 1º - diz que serão priorizados a receber os recursos os municípios que:
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I – optarem por soluções consorciadas intermunicipais para gestão dos RS, incluída a
elaboração e implementação do plano intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária
para planos microrregionais de Resíduos Sólidos, referidos no § 1º do art. 16.
II – implantarem coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de
baixa renda.
O Art. 19 – descreve sobre o conteúdo mínimo que deve conter o Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
O parágrafo 1º - diz que o plano pode estar inserido no Plano de Saneamento Básico
previsto no art. 19 da lei 11.445/07, respeitando o conteúdo mínimo previsto nos incisos do
caput e observado no § 2º, todos deste artigo.
O parágrafo 2º - Para municípios com menos de 20.000 Habitantes, o plano municipal
terá conteúdo simplificado, na forma do regulamento
Os Art. 20 e 21, respectivamente, descrevem quais são os resíduos que estão sujeitos a
plano de gerenciamento especifico e qual o conteúdo mínimo que deve ter este plano.
4.5 DECRET0 7.404/10 – POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
4.5.1 DAS DIRETRIZES APLICÁVEIS À GESTÃO E GERENCIAMENTO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS:
O Art. 35 – diz que na gestão e gerenciamento dos RS, deverá ser observada a
seguinte ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos
RS e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.
4.5.2

DA

PARTICIPAÇÃO

DOS

CATADORES

DE

MATERIAIS

RECICLÁVEIS E REUTILIZÁVEIS:
O Art. 40 – diz que o sistema de coleta seletiva de RS e a logística reversa priorizarão
a participação de cooperativas ou de outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis constituídas por pessoas físicas de baixa renda.
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4.5.3 DOS PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS ELABORADOS PELO PODER
PÚBLICO – PLANOS MUNICIPAIS:
O Art. 50 – diz que os planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos serão
elaborados consoante o disposto no art. 19 da lei 12.305;
O parágrafo 1º diz que estes planos deverão ser atualizados ou revistos,
prioritariamente, de forma concomitante com a elaboração dos planos plurianuais municipais.
4.6 PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS
O parágrafo único do Art. 14 Lei 12.305/10, é assegurada ampla publicidade ao
conteúdo dos planos de resíduos sólidos, bem como o controle social em sua formulação,
implementação e operacionalização, observado o disposto na Lei nº. 10.650/03 e no art. 47 da
Lei nº. 11.445/07
4.7 ETAPAS DE ELABORAÇÃO DO PLANO
4.7.1 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS
NO RESPECTIVO TERRITÓRIO
Levantamento dos dados referente aos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos executados no município:
a) Dados institucionais – estrutura institucional, organizacional e financeira
(execução dos serviços, legislação, custos, salários, benefícios sociais, instalações
físicas, etc.);
b) Dados operacionais – serviços de limpeza urbana executados (tipos de serviços,
formas de acondicionamento, frota, recursos humanos, recursos materiais, fardamentos e EPI,
ferramentas, abrangência, roteiros, frequência, manutenção, metodologia de execução dos
serviços, rotina operacional, etc.);
c) Dados da geração e caracterização dos resíduos – caracterização física dos resíduos
sólidos domiciliares (pesquisa de campo), origem e volume dos resíduos coletados;
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Formas de destinação final dos resíduos coletados pelo serviços público de

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
e)

Programas de educação ambiental, capacitação de trabalhadores, etc.;

f)

Cadastramento dos catadores de recicláveis e do mercado de compra e venda

dos recicláveis (formais e informais).
g)

Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente

adequada de rejeitos, observando o plano diretor de que trata o §1º do art. 182 da Constituição
Federal e o zoneamento ambiental, se houver.
h)

a) Pesquisa de seleção de áreas para implantação de Destino Final

i)

III – Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas

ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de escala,
a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;
j)

IV - Identificação dos resíduos sólidos e geradores sujeito a plano de

gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do
art. 33 da Lei 12.305/10;
4.7.2 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS
A SEREM ADOTADAS NOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E DE
MANEJO DE RS, INCLUINDO A DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE
ADEQUADA DOS REJEITOS
Proposição da Concepção do Sistema de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos do
Município;
b) Planos de serviços;
VI – Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos;
VII - Regras de transportes e outras etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos que
trata o art. 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos;
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Definição das responsabilidades quanto a sua implementação e operacionalização,
incluídas as etapas de gerenciamento dos resíduos sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do
poder público;
IX - Programas e ações de capacitação técnica voltadas a implementação e
operacionalização do plano;
X - Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;
XI - Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das
cooperativas e outras formas de associações de catadores de materiais reutilizáveis recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;
Mecanismos para criação de fonte de negócios, emprego e renda, mediante a
valorização dos resíduos sólidos;
XIII - Sistema de cálculo dos custo da prestação dos serviços públicos de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços,
observada a Lei 11.445/07;
XIV - Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para a disposição final ambientalmente
adequada;
XV - 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 da Política Nacional de
Resíduos Sólidos, e de outras ações relativas a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos;
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 previsto no art. 33 da Política Nacional de
Resíduos Sólidos;
XVII - Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de
monitoramento;
XVIII - Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos,
incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;
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XIX - Periodicidade de sua revisão, observando prioritariamente o período de vigência
do plano plurianual municipal.
4.8 MUDANÇAS DO CLIMA- LEI 12.187/2009
A Política Nacional, sobre Mudança do Clima estabelece a redução das emissões de
gases de efeito estufa oriundos das atividades humanas, determina ainda, em seu Art. 11 da
Lei 12.187/2009, que os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas
e programas governamentais em geral, deverão compatibilizar-se com os princípios, objetivos,
diretrizes e instrumentos da Política Nacional sobre Mudança do Clima.
O Plano de Gestão Integrados de Resíduos Sólidos deve analisar a medida para
minimizar os impactos ambientais que o transporte de resíduos e sua destinação com forte
carga orgânica, como são os resíduos urbanos úmidos, tentando reduzir a emissão de CO2,
para minimizar os impactos no clima, a Política Nacional sobre Mudança do Clima determina,
em seu Art. 12, o compromisso nacional voluntário com ações de mitigação das emissões de
gases de efeito estufa, para reduzir entre 36,1% e 38,9% as emissões nacionais projetadas até
o ano de 2020.
Lei n°12.187, de 29 de dezembro de 2009 institui a Política Nacional sobre Mudança
do Clima estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.
Art 2o Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - adaptação: iniciativas e medidas para reduzir a vulnerabilidade dos sistemas naturais
e humanos frente aos efeitos atuais e esperados da mudança do clima;
II - efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota resultantes
da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos sobre a composição,
resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e manejados, sobre o funcionamento de
sistemas socioeconômicos ou sobre a saúde e o bem-estar humanos;
III - emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na atmosfera
numa área específica e num período determinado;
IV - fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa, aerossol
ou precursor de gás de efeito estufa;
V - gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na
atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha;
VI - impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;
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VII - mitigação: mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de recursos e
as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de medidas que reduzam as
emissões de gases de efeito estufa e aumentem os sumidouros;
VIII - mudança do clima: mudança de clima que possa ser direta ou indiretamente
atribuída à atividade humana que altere a composição da atmosfera mundial e que se some
àquela provocada pela variabilidade climática natural observada ao longo de períodos
comparáveis;
IX - sumidouro: processo, atividade ou mecanismo que remova da atmosfera gás de
efeito estufa, aerossol ou precursor de gás de efeito estufa; e
X - vulnerabilidade: grau de suscetibilidade e incapacidade de um sistema, em função de
sua sensibilidade, capacidade de adaptação, e do caráter, magnitude e taxa de mudança e
variação do clima a que está exposto, de lidar com os efeitos adversos da mudança do clima,
entre os quais a variabilidade climática e os eventos extremos.
No Art. 4o A Política Nacional sobre Mudança do Clima visará:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do sistema
climático;
II - à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às suas
diferentes fontes;
III – (VETADO);
IV - ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito estufa
no território nacional;
V - à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima pelas
3 (três) esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos agentes econômicos e
sociais interessados ou beneficiários, em particular aqueles especialmente vulneráveis aos
seus efeitos adversos;
VI - à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, com
particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio Nacional;
VII - à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo aos
reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas degradadas;
VIII - ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de Emissões MBRE.
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4.9 POLITICA DE MEIO AMBIENTE -LEI Nº 6.938
A Política Nacional do Meio Ambiente foi estabelecida em 1981 pela Lei nº 6.938 e
regulamentada pelo Decreto, de 6 de junho de 1990.Seu objetivo é o estabelecimento de
padrões que tornem possível o desenvolvimento sustentável, através de mecanismos e
instrumentos capazes de conferir ao meio ambiente uma maior proteção com os seguintes
princípios:
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo
em vista o uso coletivo;
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar;
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas;
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras;
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e a
proteção dos recursos ambientais;
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;
VIII - recuperação de áreas degradadas (Regulamento dado pelo Decreto nº 97.632/89);
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;
X - educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio ambiente.
No Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
I - meio ambiente, o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem
física,

química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas;
II - degradação da qualidade ambiental, a alteração adversa das características do meio

ambiente;
III - poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante de atividades que direta
ou indiretamente:
a) prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
b) criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;
c) afetem desfavoravelmente a biota;
d) afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio ambiente;
e) lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões ambientais estabelecidos;
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IV - poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável,
direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental;
V - recursos ambientais: a atmosfera, as águas interiores, superficiais e subterrâneas, os
estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora.
Os objetivos da política nacional do meio ambiente de acordo com o Art. 4º são:
I - à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a preservação da
qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico;
II - à definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao
equilíbrio ecológico, atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos
Territórios e dos Municípios;
III - ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas
relativas ao uso e manejo de recursos ambientais;
IV - ao desenvolvimento de pesquisas e de tecnologias nacionais orientadas para o uso
racional de recursos ambientais;
V - à difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, à divulgação de dados e
informações ambientais e à formação de uma consciência pública sobre a necessidade de
preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico;
VI - à preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização
racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio
ecológico propício à vida;
VII - à imposição, ao poluidor e ao predador, da obrigação de recuperar e/ou indenizar
os danos causados e, ao usuário, da contribuição pela utilização de recursos ambientais com
fins econômicos.
4.10 CONSÓRCIO PÚBLICO- LEI 11.107/2005
A Lei 11.107/2005, Lei Federal dos Consórcios Públicos regulamenta o Art. 241 da
Constituição Federal e estabelece as normas gerais de contratação de consórcios públicos. Os
consórcios públicos dão forma à prestação regionalizada de serviços públicos instituídos pela
Lei Federal de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) e que é incentivada e priorizada pela Lei
da Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010).
Os processos de gestão nas várias regiões brasileiras mostra que a gestão dos resíduos
precisam ganhar escala e avançar para a gestão associada entre vários municípios,
estabilizando a equipe gerencial que atenda a todos. Os municípios, mesmo os de menores
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portes, podem dividir o esforço para a construção da instituição que venha a assumir a gestão
em uma escala mais adequada. A formação de Consórcios Públicos está sendo incentivada
pelo Governo Federal e por muitos dos Estados, para que aconteça o necessário salto de
qualidade na gestão.
O Governo Federal tem priorizado a aplicação de recursos na área de resíduos sólidos
por meio de consórcios públicos, constituídos com base na Lei nº 11.107/2005, visando
fortalecer a gestão de resíduos sólidos nos municípios. É uma forma de induzir a formação de
consórcios públicos que congreguem diversos municípios para planejar, regular, fiscalizar e
prestar os serviços de acordo com tecnologias adequadas a cada realidade, com um quadro
permanente de técnicos capacitados, potencializando os investimentos realizados, e
profissionalizando a gestão.
Quando comparada ao modelo atual, no qual os municípios manejam seus resíduos
sólidos isoladamente, a gestão associada possibilita reduzir custos. O ganho de escala no
manejo dos resíduos, conjugado à implantação da cobrança pela prestação dos serviços,
garante a sustentabilidade econômica dos consórcios e a manutenção de pessoal especializado
na gestão de resíduos sólidos.
4.11 LEGISLAÇÃO FEDERAL CORRELATA
Além da Lei n°12.305/2010 e do Decreto nº 7.404/2010 há que se observarem outros
instrumentos legais correlatos listados a seguir.
Lei n°11.445/2007. Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico.
Lei n°9.795/1999. Dispõe sobre a educação ambiental e institui a Política Nacional de
Educação Ambiental.
Lei n° 9.974/2000. Dispõe sobre a pesquisa, a experimentação, a produção, a
embalagem e a rotulagem, o transporte, o armazenamento, a comercialização, a propaganda
comercial, a utilização, a importação, a exportação, o destino final dos resíduos e embalagens,
o registro, a classificação, o controle, a inspeção e a fiscalização de agrotóxicos.
Lei n° 9.966/2000. Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição
causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob
jurisdição nacional.
Lei n°9.605/1998. Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente.
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Resolução CONAMA 05/1993. Dispõe sobre os resíduos sólidos gerados em Portos,
Aeroportos, Terminais Ferroviários e Rodoviários e estabelecimentos prestadores de Serviços
de Saúde.
Resolução CONAMA 09/1993. Recolhimento e destinação adequada de óleos
lubrificantes.
Resolução CONAMA 257/1999. Pilhas e baterias – Dispõe sobre a destinação final de
pilhas e baterias.
Resolução CONAMA 258/1999. Coleta e destinação final adequada aos pneus
inservíveis.
Resolução CONAMA 263/1999. Pilhas e baterias – Inclui o inciso IV no Artigo 6º da
Resolução CONAMA no257/1999.
Resolução CONAMA 275/2001. Estabelece o código de cores para diferentes tipos de
resíduos.
Resolução CONAMA 313/2002. Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais.
Resolução CONAMA 316/2002. Procedimentos e critérios para o funcionamento de
sistemas de tratamento térmico dos resíduos.
4.12

ESTATUTO DAS CIDADES LEI Nº 10.257

Conforme o Estatuto das Cidades (Lei 10.257/01), o direito a cidades sustentáveis
(moradia, saneamento ambiental, infraestrutura urbana e serviços públicos) é diretriz
fundamental da Política Urbana a ser assegurada mediante o planejamento e a articulação das
diversas ações no nível local (MC – SNSA, 2011).
O Estatuto foi elaborado levando em conta a mudança, do campo para as áreas urbanas,
de 80 milhões de pessoas entre as décadas de 40 e 80. Os movimentos sociais encontram, no
Estatuto, variados mecanismos para o enfrentamento dos problemas urbanos. As cidades,
marcadas por uma profunda desigualdade, fruto do crescimento desordenado, abrigam,
simultaneamente, áreas planejadas, dotadas de infraestrutura de serviços que permitem um
padrão de vida adequado às necessidades do mundo moderno, e áreas precárias, desenvolvidas
fora do traçado original e desprovidas de condições para o atendimento das necessidades mais
básicas de seus moradores.
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DIRETRIZES GERAIS

Art. 1o Na execução da política urbana, de que tratam os art’s. 182 e 183 da Constituição
Federal, será aplicado o previsto nesta Lei. Para todos os efeitos, esta Lei, denominada
Estatuto da Cidade, estabelece normas de ordem pública e interesse social que regulam o uso
da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da segurança e do bem-estar dos cidadãos,
bem como do equilíbrio ambiental.
Art. 2o A política urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções
sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes diretrizes gerais:
I – garantia do direito a cidades sustentáveis, entendido como o direito à terra urbana, à
moradia, ao saneamento ambiental, à infraestrutura urbana, ao transporte e aos serviços
públicos, ao trabalho e ao lazer, para os presentes e futuras gerações;
II – gestão democrática por meio da participação da população e de associações
representativas dos vários segmentos da comunidade na formulação, execução e
acompanhamento de planos, programas e projetos de desenvolvimento urbano;
III – cooperação entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores da sociedade
no processo de urbanização, em atendimento ao interesse social;
IV – planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuição espacial da
população e das atividades econômicas do Município e do território sob sua área de
influência, de modo a evitar e corrigir as distorções do crescimento urbano e seus efeitos
negativos sobre o meio ambiente;
V – oferta de equipamentos urbanos e comunitários, transporte e serviços públicos
adequados aos interesses e necessidades da população e às características locais;
VI – ordenação e controle do uso do solo, de forma a evitar:
a) a utilização inadequada dos imóveis urbanos;
b) a proximidade de usos incompatíveis ou inconvenientes;
c) o parcelamento do solo, a edificação ou o uso excessivos ou inadequados em relação à
infraestrutura urbana;
d) a instalação de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como polos
geradores de tráfego, sem a previsão da infraestrutura correspondente;
e) a retenção especulativa de imóvel urbano, que resulte na sua subutilização ou não
utilização;
f) a deterioração das áreas urbanizadas;
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g) a poluição e a degradação ambiental;
h) a exposição da população a riscos de desastres. (Incluído dada pela Lei nº 12.608, de
2012)
VII – integração e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais, tendo em vista
o desenvolvimento socioeconômico do Município e do território sob sua área de influência;
VIII – adoção de padrões de produção e consumo de bens e serviços e de expansão
urbana compatíveis com os limites da sustentabilidade ambiental, social e econômica do
Município e do território sob sua área de influência;
IX – justa distribuição dos benefícios e ônus decorrentes do processo de urbanização;
X – adequação dos instrumentos de política econômica, tributária e financeira e dos
gastos públicos aos objetivos do desenvolvimento urbano, de modo a privilegiar os
investimentos geradores de bem-estar geral e a fruição dos bens pelos diferentes segmentos
sociais;
XI – recuperação dos investimentos do Poder Público de que tenha resultado a
valorização de imóveis urbanos;
XII – proteção, preservação e recuperação do meio ambiente natural e construído, do
patrimônio cultural, histórico, artístico, paisagístico e arqueológico;
XIII – audiência do Poder Público municipal e da população interessada nos processos de
implantação de empreendimentos ou atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o
meio ambiente natural ou construído, o conforto ou a segurança da população;
XIV – regularização fundiária e urbanização de áreas ocupadas por população de baixa
renda mediante o estabelecimento de normas especiais de urbanização, uso e ocupação do
solo e edificação, considerados a situação socioeconômica da população e as normas
ambientais;
XV – simplificação da legislação de parcelamento, uso e ocupação do solo e das normas
edilícias, com vistas a permitir a redução dos custos e o aumento da oferta dos lotes e
unidades habitacionais;
XVI – isonomia de condições para os agentes públicos e privados na promoção de
empreendimentos e atividades relativos ao processo de urbanização, atendido o interesse
social.
XVII - estímulo à utilização, nos parcelamentos do solo e nas edificações urbanas, de
sistemas operacionais, padrões construtivos e aportes tecnológicos que objetivem a redução de
impactos ambientais e a economia de recursos naturais. (Incluído pela Lei nº 12.836, de 2013)
Art. 3o Compete à União, entre outras atribuições de interesse da política urbana:
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I – legislar sobre normas gerais de direito urbanístico;
II – legislar sobre normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal
e os Municípios em relação à política urbana, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento
e do bem-estar em âmbito nacional;
III – promover, por iniciativa própria e em conjunto com os Estados, o Distrito Federal e
os Municípios, programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais
e de saneamento básico;
IV – instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento
básico e transportes urbanos;
V – elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social.
4.13.1 DOS INSTRUMENTOS DA POLÍTICA URBANA
Art. 4o Para os fins desta Lei, serão utilizados, entre outros instrumentos:
I – planos nacionais, regionais e estaduais de ordenação do território e de
desenvolvimento econômico e social;
II – planejamento das regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões;
III – planejamento municipal, em especial:
a) plano diretor;
b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupação do solo;
c) zoneamento ambiental;
d) plano plurianual;
e) diretrizes orçamentárias e orçamento anual;
f) gestão orçamentária participativa;
g) planos, programas e projetos setoriais;
h) planos de desenvolvimento econômico e social;
IV – institutos tributários e financeiros:
a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU;
b) contribuição de melhoria;
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
V – institutos jurídicos e políticos:
a) desapropriação;
b) servidão administrativa;
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c) limitações administrativas;
d) tombamento de imóveis ou de mobiliário urbano;
e) instituição de unidades de conservação;
f) instituição de zonas especiais de interesse social;
g) concessão de direito real de uso;
h) concessão de uso especial para fins de moradia;
i) parcelamento, edificação ou utilização compulsório;
j) usucapião especial de imóvel urbano;
l) direito de superfície;
m) direito de preempção;
n) outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso;
o) transferência do direito de construir;
p) operações urbanas consorciadas;
q) regularização fundiária;
r) assistência técnica e jurídica gratuita para as comunidades e grupos sociais menos
favorecidos;
s) referendo popular e plebiscito;
t) demarcação urbanística para fins de regularização fundiária; (Incluído pela Lei nº
11.977, de 2009)
u) legitimação de posse. (Incluído pela Lei nº 11.977, de 2009)
VI – estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de impacto de vizinhança
(EIV).
§ 1o Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela legislação que lhes é
própria, observado o disposto nesta Lei.
§ 2o Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos
por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nessa área, a
concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser contratada coletivamente.
§ 3o Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispêndio de recursos por
parte do Poder Público municipal devem ser objeto de controle social, garantida a participação
de comunidades, movimentos e entidades da sociedade civil.
Art. 36. Lei municipal definirá os empreendimentos e atividades privados ou públicos em
área urbana que dependerão da elaboração de estudo prévio de impacto de vizinhança para
obter as licenças ou autorizações de construção, ampliação ou funcionamento a cargo do
Poder Público municipal.
49

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ /PB

PLAPLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLDOS

4.13.2 DA GESTÃO DEMOCRÁTICA DA CIDADE
Art. 43. Para garantir a gestão democrática da cidade, deverão ser utilizados, entre outros,
os seguintes instrumentos:
I – órgãos colegiados de política urbana, nos níveis nacional, estadual e municipal;
II – debates, audiências e consultas públicas;
III – conferências sobre assuntos de interesse urbano, nos níveis nacional, estadual e
municipal;
IV – iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de
desenvolvimento urbano;
V – (VETADO)
Art. 44. No âmbito municipal, a gestão orçamentária participativa de que trata a alínea f
do inciso III do art. 4o desta Lei incluirá a realização de debates, audiências e consultas
públicas sobre as propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes orçamentárias e do
orçamento anual, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal.
Art. 45. Os organismos gestores das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas
incluirão obrigatória e significativa participação da população e de associações representativas
dos vários segmentos da comunidade, de modo a garantir o controle direto de suas atividades
e o pleno exercício da cidadania.
4.13.3 DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 46. O Poder Público municipal poderá facultar ao proprietário de área atingida pela
obrigação de que trata o caput do art. 5o desta Lei, a requerimento deste, o estabelecimento de
consórcio imobiliário como forma de viabilização financeira do aproveitamento do imóvel.
§ 1o Considera-se consórcio imobiliário a forma de viabilização de planos de urbanização
ou edificação por meio da qual o proprietário transfere ao Poder Público municipal seu imóvel
e, após a realização das obras, recebe, como pagamento, unidades imobiliárias devidamente
urbanizadas ou edificadas.
§ 2o O valor das unidades imobiliárias a serem entregues ao proprietário será
correspondente ao valor do imóvel antes da execução das obras, observado o disposto no §
2o do art. 8o desta Lei.
Art. 47. Os tributos sobre imóveis urbanos, assim como as tarifas relativas a serviços
públicos urbanos, serão diferenciados em função do interesse social.
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Art. 48. Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse social,
desenvolvidos por órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica
nessa área, os contratos de concessão de direito real de uso de imóveis públicos:
I – terão, para todos os fins de direito, caráter de escritura pública, não se aplicando o
disposto no inciso II do art. 134 do Código Civil;
II – constituirão título de aceitação obrigatória em garantia de contratos de
financiamentos habitacionais.
Art. 49. Os Estados e Municípios terão o prazo de noventa dias, a partir da entrada em
vigor desta Lei, para fixar prazos, por lei, para a expedição de diretrizes de empreendimentos
urbanísticos, aprovação de projetos de parcelamento e de edificação, realização de vistorias e
expedição de termo de verificação e conclusão de obras.
Parágrafo único. Não sendo cumprida a determinação do caput, fica estabelecido o prazo
de sessenta dias para a realização de cada um dos referidos atos administrativos, que valerá
até que os Estados e Municípios disponham em lei de forma diversa.
Art. 50. Os Municípios que estejam enquadrados na obrigação prevista nos incisos I e II
do caput do art. 41 desta Lei e que não tenham plano diretor aprovado na data de entrada em
vigor desta Lei deverão aprová-lo até 30 de junho de 2008. (Redação dada pela Lei nº 11.673,
2008).
Art. 51. Para os efeitos desta Lei, aplicam-se ao Distrito Federal e ao Governador do
Distrito Federal as disposições relativas, respectivamente, a Município e a Prefeito.
Art. 52. Sem prejuízo da punição de outros agentes públicos envolvidos e da aplicação de
outras sanções cabíveis, o Prefeito incorre em improbidade administrativa, nos termos da Lei
no 8.429, de 2 de junho de 1992,quando:
I – (VETADO)
II – deixar de proceder, no prazo de cinco anos, o adequado aproveitamento do imóvel
incorporado ao patrimônio público, conforme o disposto no § 4o do art. 8o desta Lei;
III – utilizar áreas obtidas por meio do direito de preempção em desacordo com o
disposto no art. 26 desta Lei;
IV – aplicar os recursos auferidos com a outorga onerosa do direito de construir e de
alteração de uso em desacordo com o previsto no art. 31 desta Lei;
V – aplicar os recursos auferidos com operações consorciadas em desacordo com o
previsto no § 1o do art. 33 desta Lei;
VI – impedir ou deixar de garantir os requisitos contidos nos incisos I a III do § 4o do art.
40 desta Lei;
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VII – deixar de tomar as providências necessárias para garantir a observância do disposto
no § 3o do art. 40 e no art. 50 desta Lei;
VIII – adquirir imóvel objeto de direito de preempção, nos termos dos arts. 25 a 27 desta
Lei, pelo valor da proposta apresentada, se este for, comprovadamente, superior ao de
mercado.
4.14 RESÍDUOS SÓLIDOS
Destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a
segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de
uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e
comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias,
promulga, a Constituição Federal de 1988 artigos 23,inciso VI, é competência comum da
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e
combater a poluição em qualquer de suas formas.
No artigo 24, estabelece a competência da União, dos Estados e do Distrito Federal em
legislar concorrentemente sobre “proteção do meio ambiente e controle da poluição” inciso VI
e, no artigo 30, incisos I e II, estabelece que cabe ao poder público municipal legislar sobre os
assuntos de interesse local e suplementar a legislação federal e a estadual no que couber. A
Lei Federal no 6.938, de 31/8/81,dispõe sobre a Política Nacional de Meio Ambiente, institui
a sistemática de Avaliação de Impacto Ambiental para atividades modificadoras ou
potencialmente modificadoras da qualidade ambiental.
O conteúdo mínimo do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos está
previsto pelo art. 19, da Lei federal nº 12.305/10.
O dispositivo dezenove itens (inc. I a inc. XIX, do art. 19) que devem
obrigatoriamente conter nos planos municipais, no mínimo, sendo que os planos podem conter
ainda outros itens que não estejam previstos no dispositivo legal, mas, por outro lado, tais
planos municipais não podem, de forma alguma, omitir nenhum dos dezenove itens e
exigências que estão expressamente previstos e exigidos pela lei, e, portanto, as dezenove
exigências do art. 19 devem obrigatoriamente constar nos planos. Art. 19,da Lei nº 12.305/10
e é a seguinte:
“I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território,
contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação e
disposição finais adotadas;
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II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada
de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do art. 182 da Constituição Federal e
o zoneamento ambiental, se houver;
III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos 11 critérios de economia de escala,
a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos ambientais;
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos o plano de
gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística reversa na forma do
art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como as normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a disposição
final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 2.007;
VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos de
que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS e
demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual;
VIII

-

definição

das

responsabilidades

quanto

à

sua

implementação

e

operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos a que se
refere o art. 20 a cargo do poder público;
IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e
operacionalização;
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a
redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial das
cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;12
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a
valorização dos resíduos sólidos;
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços,
observada a Lei nº 11.445, de 2007;
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XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com
vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente
adequada;
XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na
coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art.33, e de outras ações
relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da
implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos de que
trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa prevista no art. 33;
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de
monitoramento;
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos,
incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência
do plano plurianual municipal.”
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CAPÍTULO 2
5. APRESENTAÇÃO DO MUNICÍPIO
5.1 HISTÓRICO
A localidade de Serra da Raiz teve sua origem datada a partir do século XVIII com a
concessão de sesmarias. A partir desse período foi construída uma rústica indústria de
beneficiamento e fiação de algodão (bolandeira), pelo senhor Bento José da Costa, um dos
primeiros moradores da povoação. Essa construção favoreceu para o desenvolvimento e
crescimento do então povoado. Posteriormente foram construídas a Casa Grande, a Senzala,
um curral e uma pequena Capela feita de taipa dedicada ao Senhor do Bonfim. A pequena
capela do Senhor do Bonfim foi construída numa parte de terra doada pelos moradores da
localidade e elevada a categoria de paróquia no ano de 1870, pelo Padre Emídio Fernandes.
Contudo, nos arquivos da Paróquia da Serra da Raiz está registrado como primeiro pároco o
padre Sebastião Bastos de Almeida.
A região que compreende o município da Serra da Raiz é vinculada ao histórico
episódio ocorrido na época da colonização da Paraíba no ano de 1574 denominado de
Tragédia de Tracunhaém. Segundo historiadores, foi nessa região do município da Serra da
Raiz que o índio Ininguaçu, teria arregimentado parte de sua tribo em busca de sua filha
Iratembé, capturada por um mameluco que transitava na região da Serra da Copaoba. Os
índios que eram da nação indígena dos potiguaras foram em direção ao Engenho Tracunhaém
do proprietário Diogo Dias, na região que atualmente compreende a cidade pernambucana de
Goiana, e lá teria ocorrido um grande massacre contra os moradores que viviam no engenho.
Por esses fatos o município de Serra da Raiz é considerado por alguns historiadores
como um dos primeiros aldeamentos da então Capitania da Paraíba, pois logo após a tragédia
de Tracunhaém os colonizadores portugueses junto com os índios Tabajaras derrotaram a
tribo Potiguara do então aldeamento da Copaoba, região que atualmente compreende os
municípios de Serra da Raiz, Belém, Caiçara, Duas Estradas e Sertãozinho, e avançaram na
colonização da Paraíba.
O nome do município, Serra da Raiz, derivou-se de uma raiz de propriedades
medicinais que se encontrava na localidade, a qual foi muito utilizada no passado pelos
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silvícolas. No entanto, em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936, o distrito
passa a se chamar Barra da Raiz. Porém, com o decreto-lei estadual, datado de 15 de
novembro de 1938, o topônimo do então distrito de Serra da Raiz foi alterado para Cupaoba,
em alusão a primitiva denominação da região, mas anos depois voltou a denominar-se
novamente de Serra da Raiz. Segundo a tradição oral um antigo religioso chamado Frei
Herculano teria pedido a modificação do nome da vila para Jerusalém, porém o nome não foi
mantido.
Antes da emancipação político-administrativa Serra da Raiz disputou acirradamente
contra a cidade de Caiçara o domínio geopolítico da região. Esta rivalidade acarretou uma
parcial paralisação do progresso dos dois povoados, fazendo com que os territórios da Serra
da Raiz e de Caiçara fossem administrados pelo município de Guarabira até o ano de 1908,
quando Caiçara foi emancipada e a Serra da Raiz ficou sendo figurada como distrito de
Caiçara até o ano de 1959 quando foi definitivamente emancipada pela lei estadual nº 1962,
de 21 de janeiro de 1959. Entre 1938 e 1943, ainda distrito de Caiçara, a localidade
denominou-se Cupaoba.
5.2 LOCALIZAÇÃO
Serra da Raiz é um município brasileiro do estado da Paraíba. Pertence a
Mesorregião do Agreste Paraibano e à Microrregião de Guarabira. Está distante 138
quilômetros de João Pessoa, a capital do estado. Limita-se com os municípios de Caiçara,
Sertãozinho, Belém, Duas Estradas e Lagoa de Dentro. Sua instalação oficial ocorreu em 21
de janeiro de 1959. Apesar da criação recente, é considerada uma das mais antigas povoações
do estado da Paraíba.

Figura 05: Localização do município de Serra da Raiz
Fonte: Google Maps, 2016.
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5.2.1 DEMOGRAFIA
O IDH- índice de Desenvolvimento Humano é de 0,626 conforme o Atlas PNUD
2013.
De acordo com os dados do IBGE do ano 2010 o município tinha uma população de
3.204 habitantes, a população estimada para 2014 é de 3.172 habitantes, possui uma área
territorial (Km) de 29.082, Densidade demográfica (hab /km) de 110,17, o município possui
como código: 2515609, gentílico: serra-raizense / serranos.
5.2.2 POPULAÇÃO
De acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), a população de Serra da Raiz era de 3.204, sendo 1.595 homens e 1.609 mulheres, a
população da Zona Urbana configura-se em torno de 66,6%, enquanto que a população da
Zona Rural fica em 33,3%.
A população idosa do município no Censo - IBGE (2010) representa 14,3%,
enquanto que a população com idade de 0 a 14 anos corresponde a 27,3% da população, já
população com idade de 15 a 59 anos é de 1869 habitantes, 58,3% da população do
Município, um crescimento de 0,26% ao ano, em 2000 essa população era de 1821 habitantes.
Tabela 01: Detalhamento população estimada de 2012- sexo e faixa etária
FAIXA
ETÁRIA
00-04
05-09
10-14
15-19
20-29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
80+
TOTAL

HOMEM

MULHER

TOTAL

125
136
173
167
281
229
138
121
96
77
41
1.584

116
149
151
136
249
207
185
138
112
81
61
1.585

241
285
324
303
530
436
323
259
208
158
102
3.169

Fonte: Prefeitura Municipal de Serra Raiz, 2016.
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Na tabela abaixo, é possível averiguar o alto índice de analfabetismo, principalmente
entre a população mais velha. O analfabetismo é um problema a qual devem ser encontradas,
nos próximos anos, estratégias para a solução.
Tabela 02: Taxa de analfabetismo por faixa etária.
FAIXA
ETÁRIA

15 A 24
ANOS

25 A 59
ANOS

60 A 69
ANOS

70 A 79
ANOS

80 OU
MAIS

POPULAÇÃO
TOTAL

%

3,4

67,7

60,9

74,3

66,7

32,2

Fonte: Data SUS (2010).

5.2.3 ECONOMIA
Por ser um município com atividade econômica pouco expressiva, seu Produto
Interno Bruto (PIB) não é muito grande, não existe atividade industrial e o comércio atende a
uma população pequena, em que o consumo não atinge grandes proporções. Apresenta um
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) médio, que poderá crescer com o aumento da
renda e a melhora da educação.
5.2.4 ASPECTOS SOCIOECONOMICOS
O município de Serra da Raiz possui pouca oferta de emprego para a população, a
Prefeitura é responsável pela grande maioria da mão-de-obra empregada na cidade. De acordo
com informações do IBGE (2012) o PIB per capita da cidade está no valor de R$ 5.804,27,
realiza também produção agrícola voltada para a subsistência, produzindo principalmente :
banana, coco-da-baía, cana-de-açúcar, feijão, mandioca e milho, mas como já foi mencionado
acima, essa produção não ocorre em grande escala.
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Tabela 03: Produção dos principais produtos agrícolas de Serra da Raiz
PRODUTOS

PRODUÇÃO (t)

Feijão (em grão)

84

Milho (em grão)

140

Mandioca

720

Cana-de-açúcar

1.800

Banana

270

Pimenta do reino

2

Laranja

20

Castanha de caju

18

Coco-da-baía

65 mil frutos

Manga
Urucum

40
12
Fonte: IBGE,2013.

5.2.5 ASPECTOS CULTURAIS
Nesse aspecto, Serra da Raiz conserva velhas tradições como mandar alimentos
típicos da região para familiares que moram no sudeste do País pois saíram de sua cidade de
origem em busca de emprego e estabilidade.
Apesar do município possui uma população em sua maioria católica, no entanto, a
presença dos evangélicos vem crescendo consideravelmente nos últimos anos. A crença nos
benzadeiros também é muito forte no município, principalmente entre os mais velhos.
Por ser uma cidade pequena e pacata a população não perdeu o hábito de ficar nas
janelas de suas casas observando o movimento da rua, de ir à casa do vizinho e de visitar a
praça da cidade deixando as crianças brincando livremente pelas ruas.
As principais festas realizadas no município são o aniversário da cidade comemorado
no dia 21 de Janeiro, as celebrações em homenagem ao padroeiro Senhor do Bonfim no dia 31
de Dezembro, Natal e Ano Novo, esses eventos culturais são realizados na Praça de Eventos.
Por meio dessas festividades, a cidade recebe um relativo número de visitantes que alimentam
o comércio e a economia local.
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5.2.6 ASPECTOS NATURAIS
Destaca-se a grande diversidade de florestas que podem ser exploradas para o
ecoturismo na prática de caminhadas ecológicas, paisagismo e admiração da natureza. Pau
d’arcos (Handroanthus), Barrigudas (Ceiba glaziovii), Mulungus (Erythrina velutina), Tambor
(Enterolobium contortisiliquum), estão entre as principais espécies vegetais que impressionam
o observador, especialmente nas épocas de floração. Dentre as espécies animais estão o
sagui‐estrela (Callitrix jacchus), gatos do mato (Leopardus), raposas(Cerdocyon thous),
tamanduás (Tamandua tetradactyla) e diversas aves como sanhaçus (Thraupis sayaca), gaviões
(Rupornis magnirostris) e galos de campinas (Paroaria dominicana).
Aspectos paisagísticos, como as formas de relevo, também podem ser explorados,
pois o município, por localizar-se no piemonte da Borborema, proporciona diferentes
elementos geomorfológicos como o cenário da depressão sublitorânea e parte da Planície
litorânea e Tabuleiros, parte da depressão do Curimataú e as formações geomorfológicas
pertencentes aos esporões e a escarpa oriental pertencente ao Planalto da Borborema.
5.2.7 DIVISÃO MUNICIPAL
A Prefeitura Municipal se encontra dividida em 9 Secretarias, 14 Conselhos e 1
Sindicato.
Secretarias:
• Secretaria de Administração e Finanças;
• Secretaria de Agricultura;
• Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Social;
• Secretaria de Saúde;
• Secretaria de Educação;
• Secretaria de Transporte;
• Secretaria de Infraestrutura;
• Secretaria de Cultura e Turismo;
• Secretaria de Meio Ambiente;
Conselhos:
•

Conselho Municipal de Assistência Social;
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•

Conselho Municipal de Saúde;

•

Conselho Municipal de Alimentação Escolar;

•

Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional;

•

Conselho Municipal Dos Direitos da Criança e do adolescente;

•

Conselho de Proteção aos Direitos á Pessoa Idosa;

•

Conselho Municipal de Educação;

•

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural;

•

Comissão Municipal do PETI;

•

Conselho Municipal de Controle Social do Programa Bolsa Família;

•

Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável;

•

Conselho Municipal de Combate a Pobreza Rural – PCPR;

•

Conselho Municipal de Cultura;

•

Conselho Municipal de Aposentadoria e Pensão;

Sindicato:
•

Sindicato dos Trabalhadores Rurais.

5.3 PROGRAMAS HABITACIONAIS
Recentemente, foi desenvolvido um projeto habitacional pela Companhia Estadual de
Habitação Popular (CEHAP). Que realizou a construção de 40 unidades habitacionais através
do Programa Minha Casa, Minha Vida - Sub50.
5.3.1 PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
O Bolsa Família é um programa que contribui para o combate à pobreza e à
desigualdade no Brasil. Ele foi criado em outubro de 2003 e possui três eixos principais:
 Complemento da renda — todos os meses, as famílias atendidas pelo Programa
recebem um benefício em dinheiro, que é transferido diretamente pelo governo
federal. Esse eixo garante o alívio mais imediato da pobreza.
 Acesso

a

direitos —

as famílias devem

cumprir alguns compromissos

(condicionalidades), que têm como objetivo reforçar o acesso à educação, à saúde e à
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assistência social. Esse eixo oferece condições para as futuras gerações quebrarem o
ciclo da pobreza, graças a melhores oportunidades de inclusão social.
 Articulação com outras ações — o Bolsa Família tem capacidade de integrar e
articular várias políticas sociais a fim de estimular o desenvolvimento das famílias,
contribuindo para elas superarem a situação de vulnerabilidade e de pobreza.
Desde 2011, o Bolsa Família faz parte do Plano Brasil Sem Miséria, que reuniu
diversas iniciativas para permitir que as famílias deixassem a extrema pobreza, com efetivo
acesso a direitos básicos e a oportunidades de trabalho e de empreendedorismo.
A gestão do Bolsa Família é descentralizada, ou seja, tanto a União, quanto os
estados, o Distrito Federal e os municípios têm atribuições em sua execução. Em nível
federal, o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) é o responsável
pelo Programa, e a Caixa Econômica Federal é o agente que executa os pagamentos.
O Programa Bolsa Família está previsto na Lei Federal nº 10.836, de 9 de janeiro de
2004 e é regulamentado pelo Decreto nº 5.209, de 17 de setembro de 2004, e outras normas.
Em Serra da Raiz contamos com 685 famílias inscritas no Cadastro Único e 426 que
se enquadram no perfil do PBF. Esses dados foram obtidos na última campanha de
recadastramento do Programa, em Julho de 2015.
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Tabela 04: Famílias beneficiadas no Cadastro Único
TIPO DO
BENEFÍCIO

VALOR
(R$)

Benefício
Básico
Benefício
Variável 0-06

Nº DE
VALOR TOTAL
FAMÍLIAS
MENSAL (R$)
BENEFICIADAS

85

405

34.425,00

39

167

6.513,00

Benefício
Variável 07-15

39

120

4.680,00

Benefício
Variável Jovem

39

21

819

Benefício de
Superação da
Extrema
Pobreza

Variável

235

4.150,00

Benefício
Variável Nutriz

39

7

273

Benefício
Variável
Gestante

39

15

585

TOTAL

51.445,00

Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, 2016.

5.4 SAÚDE
O município possui duas (02) Unidades Básicas de Saúde, com assistência na zona
rural e urbana,

para aproximadamente 3.172 habitantes, com 100% de cobertura de

Estratégia de Saúde da Família.
Estabelecimentos de saúde públicos no município:
1.

Academia da Saúde;

2.

Laboratório de Análises Clinicas de Serra da Raiz;

3.

NASF de Serra da Raiz;

4.

Posto de Saúde Canafístula;

5.

Posto de Saúde de Saúde Pedro Virgínio do Nascimento;

6.

Secretaria Municipal de Saúde;

7.

Unidade Básica de Saúde Maria das Graças Magalhães Barbosa;

8.

Unidade de Saúde de Família Dr. Weber de M. Lula.
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5.4.1 PORTADORES DE DEFICIÊNCIA
Baseado em informações da matriz da Rede de Cuidado á Pessoa com Deficiência,
ano 2013, o número de pacientes portadores de deficiências existente no município chega a
97 pessoas, sendo:
•

Deficiência Física: 28 pessoas;

•

Deficiência Visual: 07 pessoas;

•

Deficiência intelectual: 52 pessoas;

•

Deficiência Auditiva: 10 pessoas.

O município acompanha os pacientes através da Atenção Básica e Núcleo de Apoio a
Saúde da Família, e embora não tenha programas destinados a esses deficientes, possui
referência com os serviços da FUNAD para dar suporte nos serviços de Média e alta e está
inserido na grade de assistência para Rede da Pessoa com deficiência da 2ª Região de Saúde
com referencia para Guarabira.
5.4.2 DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO A SAÚDE DAS PESSOAS
• Recepção;
•

Divisão odontológica;

•

Divisão de enfermagem;

•

Divisão médica;

•

Sala de descontaminação;

•

Sala de esterilização;

•

Sala de triagem;

•

Sala de imunização;

•

Leitos para situação de observação;

•

Leitos de enfermaria masculina;

•

Leitos de enfermaria feminina;

•

Almoxarifado;

•

Copa;

•

Sala de Reuniões;

•

Banheiros;
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Farmácia.

5.4.3 DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE E PLANEJAMENTO

•

Vigilância Sanitária;

•

Vigilância Ambiental;

•

Vigilância Epidemiológica.

O município possui na sua estrutura para o desenvolvimento da Vigilância em Saúde:

•

Sala de reuniões;

•

Salas Administrativas;

•

Copa;

•

Banheiros.

5.4.4 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA
O programa saúde da família conta com 100% das áreas cobertas com 02 equipe de ESF –
Estratégia Saúde da Família que através dos “parceiros” (abaixo relacionado) contribuem para
uma melhor qualidade de vida e saúde de todos os habitantes do município.

•

SINAN (Sistema Notificação e Investigação);

•

SIM (Sistema de Informação sobre Mortalidade);

•

SINASC (Sistema de Informação de Nascidos Vivos);

•

SISPRENATAL (Sistema de Acompanhamento a Gestante);

•

ESUS (Sistema de Informação de Atenção Básica);

•

PNI WEB (Programa de Imunização);

•

BPA (Boletim de Produção Ambulatorial);

•

CADSUS (Cadastro de Usuários do SUS);

•

DENGUE ONLINE;

•

BOLSA- FAMILIA;

•

SISAB ( Sistema de Informação da Saúde na Atenção Básica);

•

SGP (Sistema de Gerenciamento de Programas);
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•

SISCAN ( Sistema de Informação do Câncer);

•

CNES (Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saúde).

5.4.5 PROGRAMAS E ATENDIMENTOS DESENVOLVIDOS NO PSF

•

Pré-natal;

•

Saúde da mulher (prevenção do colo uterino);

•

Puericultura;

•

Diabéticos acompanhados;

•

Diabéticos cadastrados;

•

Hipertensos acompanhados;

•

Hipertensos cadastrados;

•

Planejamento familiar;

•

Imunização;

•

Saúde mental;

•

Bolsa Família de criança e gestante;

•

Tuberculose;

•

Hanseníase;

•

Monitoramento das doenças diarreicas;

•

DST / AIDS;

•

Tabagista;

•

SIS – água;

•

Saúde bucal.

Todos da equipe trabalham de forma sistematizada, prevendo a prevenção e o controle das
doenças, desde a criança ao idoso. Temos abaixo descriminado o n° de profissionais da equipe
de saúde e o n° de atendimentos nos serviços oferecidos pela Unidade de Saúde:
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Tabela 05: Serviços e quantidade de profissionais na unidade de Saúde
SERVIÇOS

Nº PROFISSIONAIS

Médicos
Odontólogo
Enfermeiros
Psicólogo
Fisioterapeuta
Farmacêutico bioquímico

2
1
2
1
2
1

Técnico em enfermagem

5

Auxiliar de enfermagem

4

Auxiliar de consultório odontológico-ACD

1

Pessoal administrativo

28

Agente Comunitário de Saúde

8

Técnico em laboratório
Nutricionista

1
1

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2016.

Tabela 06: Consolidação dos atendimentos no ano de 2015
ATENDIMENTO
Consulta Médica
Visita Médica
Consulta de Enfermagem
Visita de enfermagem
Atendimento em grupo
Prevenção

TOTAL
8.079
158
4.928
293
59
2.017

Visita de Agente Comunitário de
Saúde

4.115

Visita nível médio
Curativo

697
1.011

Injeção
Nebulização
Retirada de ponto

529
228
27

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2016.
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Tabela 07: Atendimento Odontológico
SERVIÇOS OFERTADOS
1ª consulta odontológica

624

Processo coletivo

72

Aplicação de flúor

11

Profilaxia/ Remoção da placa bacteriana

96

Aplicação de Selante (por dente)

28

Restauração de dente decíduo

164

Restauração de dente permanente anterior

158

Restauração de dente permanente posterior
Exod. dente decíduo

623
11

Exod. dente permanente

272

Raspa. Alisamento e Polimento supra.

440

Raspagem de alisamento subgengivais

81

Radiografia periapical /inter proximal

43

Retirada de Pontos de Cirurgias básicas

111

Selamento provisório de cavidade dente

66

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2016.

5.4.6 IDENTIFICAÇÃO DAS 10 (DEZ) PRINCIPAIS DOENÇAS DE
ATENDIMENTO NOS SERVIÇOS DE SAÚDE NO ANO DE 2015
•

Neoplasias (tumores);

•

Doenças do aparelho circulatório;

•

Doenças do aparelho respiratório;

•

Doenças do aparelho digestivo;

•

Algumas doenças infecciosas e parasitárias;

•

Doenças do aparelho geniturinário;

•

Doenças endócrinas nutricionais e metabólicas;

•

Transtornos mentais e comportamentais;

•

Doenças do olho e anexos;

•

Lesões envolvendo causas externas.
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Tabela 08: Indicadores de Mortalidade 2015
ÓBITOS

QUANTIDADE

Mortalidade geral

19 ÓBITOS

Mortalidade infantil

0

Mortalidade materna

0

Mulher em idade fértil

0

Fonte: Sistema de Informações Hospitalares do SUS, 2015.

Tabela 09: Indicadores de Saúde
ACOMPANHAMENTO
Hipertensão arterial
Diabetes mellitus
Crianças vacinadas < 2a
Gestantes (pré natal)
Tuberculose
Hanseníase
Criança < 1a
Portador de HIV

ESF I E II
215
62
82
40
0
1
35
0

Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2016.

5.5 EDUCAÇÃO
Vivenciamos uma nova era da Educação em nosso país, onde União, os Estados,
Municípios, as entidades e os setores sociais se unem em prol de uma “Educação Planejada.”
Não podemos construir e desenvolver, em qualquer sociedade, a formação da identidade
cultural de um povo, a consciência social dos indivíduos, o exercício político da cidadania,
sem relacioná-los intrinsicamente com um aspecto fundamental da vida social: A educação.
Sociedade, democracia e educação não se desassociam, elas se unem

e

completam,

agindo em harmonia com as necessidades do mundo atual, dotando e preparando os
indivíduos envolvidos com qualitativos essenciais à continuação da humanidade.
5.5.1 EDUCAÇÃO BÁSICA
A educação básica compreende a Educação Infantil, o Ensino Fundamental e o Ensino
Médio e tem duração ideal de dezoito anos contando com a Educação Infantil.
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No Brasil, quando tratamos da oferta de educação básica, os dados apontam para
desafios de grande vultuosidade, principalmente no que se refere ao atendimento educacional
com qualidade a que submetemos nossas crianças, jovens e adultos. Por condicionantes
diversos, as regiões Norte e Nordeste concentram os piores indicadores educacionais do país,
estando a Paraíba e consequentemente o município de Serra da Raiz nesse contexto
conflitante, concentrando déficits educacionais que precisam ser devidamente enfrentados
para elevação da qualidade da Educação Municipal.
Dentre os indicadores relevantes para a qualidade educacional brasileira destaca-se o
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica – IDEB. Se compararmos os resultados do
Ideb Municipal com a realidade nacional observa-se o esforço conjunto que as redes devem
assumir para elevação gradativa da qualidade da educação local.
Uma análise das metas em relação ao IDEB atingido demonstra que o nosso
Município, na totalidade de suas redes, tem conseguido chegar aos patamares estabelecidos
pelo MEC, como demonstra as tabelas a seguir:
Tabela 10: IDEB do Ensino Fundamental/ Anos Iniciais
IDEB TOTAL
BRASIL
NORDESTE
SERRA DA
RAIZ

IDEB OBERVADO

METAS PROJETADAS

2005
3,8
2,9

2007
4,2
3,5

2009
4,6
3,8

2011
5
4,2

2007
3,9
3

2009
4,2
3,3

2011
4,6
3,7

2013
4,9
4

2021
6
5,2

2,9

3

3,1

4,2

2,9

3,3

3,7

4

5,2

Fonte: INEP/ MEC.

Tabela 11: IDEB do Ensino Fundamental/ Anos Finais
IDEB TOTAL
BRASIL
NORDESTE
SERRA DA
RAIZ

IDEB OBERVADO

METAS PROJETADAS

2005
3,8
2,9

2007
4,2
3,1

2009
4
3,4

2011
4,1
4,5

2007
3,5
2,9

2009
3,7
3

2011
3,9
3,3

2013
4,4
3,7

2021
5,5
4,9

-

-

-

2,7

-

-

-

2,9

3,9

Fonte: INEP/ MEC.

Contudo, na desagregação do IDEB por rede observa-se que é imprescindível para o
Estado da Paraíba o fortalecimento das redes municipais na oferta do Ensino Fundamental e
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da rede estadual na oferta do Ensino Médio para que as metas do IDEB possam ser
alcançadas.
Além do IDEB, outro indicador, não menos importante, de qualidade, de qualidade da
Educação Básica é uma análise das taxas de rendimento em uma correlação com os dados
regionais e nacionais, como bem demonstra a tabela a seguir:
Tabela 12: Taxas de aprovação, abandono e reprovação

APROVAÇÃO
Brasil
Região Nordeste
Paraíba
Serra da Raiz

ABANDONO
Brasil
Região Nordeste
Paraíba
Serra da Raiz

REPROVAÇÃO
Brasil
Região Nordeste
Paraíba
Serra da Raiz

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS
TAXA DE APROVAÇÃO (2013)
92%
89,6%
89,7%
89,3%
ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS
TAXA DE ABANDONO (2013)
1,2%
2,1%
2,6%
5,8%
ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS
TAXA DE REPROVAÇÃO (2013)
6,1%
8,35%
7,7%
4,9%

ENSINO
FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS
85%
77,3%
77,3%
83,2%
ENSINO
FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS
3,6%
5,7%
8,0%
8,9%
ENSINO
FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS
11,3%
14,3%
14,7%
7,6%

Fonte: Secretaria de Educação.

Observa-se que a aprovação no município de Serra da Raiz nas séries iniciais e finais
do Ensino Fundamental está acima da média ou em relativa igualdade ao do nosso estado e da
região Nordeste e abaixo da nacional. As séries finais apresentam taxas de aprovação menores
que o início do Ensino Fundamental.
Na medida em que a educação básica evolui os problemas com a produtividade do
sistema educacional e com a qualidade da aprendizagem aprofundam-se proporcionalmente.
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Não só a reprovação e o abandono aumentam como a distorção idade série vai ampliando de
forma cumulativa e crescente.
Tabela 13: Taxa de distorção em série
DISTORÇÃO
IDADE/ANO

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS INICIAIS

ENSINO FUNDAMENTAL
ANOS FINAIS

2013

15%

40%

Fonte: QEdu (2013).

5.5.2 EDUCAÇÃO INFANTIL
A trajetória da Educação Infantil no Brasil remete-nos a um cenário de grandes conquistas.
A Constituição Federal de 1988, em seu Art. 208, inciso IV, dispõe que é dever do Estado
assegurar o “atendimento em creche pré-escolas às crianças de zero a cinco anos de idade”.
A criança tem o direito de ter uma educação de qualidade, em instituições adequadas e
profissionais competentes, para que dessa forma possam assegurar a sua cidadania e a da
família. Sabendo que é importante o cumprimento das leis que regem a educação desde a préescola.
Levando em consideração os dados do município de Serra da Raiz observamos que o
mesmo atende uma quantidade considerável da etapa de Educação Infantil. De acordo a tabela
abaixo, a evolução da matrícula da Educação no município pouco oscilou em relação aos
alunos da zona rural, ao contrário da zona urbana que tem a maior parte de alunos
matriculados e com um considerável aumento com o passar dos anos.
Tabela 14: Evolução da matrícula da Educação Infantil no município por dependência
administrativa e localização
ANOS
MUNICIPAL
TOTAL
URBANA
RURAL
2010
75
36
111
2011
37
19
56
2012
47
27
74
2013
115
15
130
2014
141
20
161
Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

72

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ /PB

PLAPLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLDOS

Em termos da taxa de escolarização da Educação Infantil de Serra da Raiz no que se
refere à pré-escola, percebemos que este segmento teve um bom nível de escolarização, porém
em relação à creche não podemos afirmar o mesmo, já que ao considerarmos o número de
crianças dessa faixa etária evidenciamos que grande parte dela não foi matriculada. Como
mostra os números da tabelas abaixo:
Tabela 15: Taxa de Escolaridade da Educação Infantil (2010)
NÃO
TOTAL
SEGMENTOS
POPULAÇÃO MATRÍCULAS MATRICULADOS
%
Creche (0 a 3 anos)

203

18

185

8,9

Pré-escola (4 e 5
anos)

108

93

15

86,1

Total (0 a 5 anos)

311

111

200

35,7

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.

Entendemos que os primeiros anos de vida de uma criança são decisivos para seu
desenvolvimento futuro. Até os cinco anos, as crianças desenvolvem capacidades
fundamentais, com base nas quais todas as suas outras habilidades cognitivas serão
construídas. Nesse sentido, buscamos construir nossa proposta curricular de acordo ao
Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e as Diretrizes Nacionais da Educação
infantil, com o intuito de promover o desenvolvimento global da criança nos aspectos
cognitivo, psicomotor, afetivo e social.
5.5.3 EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL
Nas últimas décadas o Município de Serra da Raiz tem demonstrado um grande
avanço no que concerne ao desenvolvimento de políticas de ampliação da oferta de matrícula
no Ensino Fundamental, alcançando 99,69% (PNAD, 2010) da população de 06 a 14 anos.
A participação relativa de cada uma das redes na oferta do Ensino Fundamental é
registrada nas tabelas a seguir, onde se evidencia a participação pública, alcançando mais de
98% da cobertura para os anos iniciais e finais deste nível de ensino, destacando-se que, nos
anos iniciais, há uma predominância significativa da atuação municipal. Contudo, isto não
ocorre nos anos finais, onde, apesar de declinante ao longo dos anos em termos absolutos, a
participação estadual ainda é significativa.
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Tabela 16: Matrículas nos Anos Iniciais do 1º ao 5º ano, por dependência
administrativa 2010- 2013
MUNICIPAL
ESTADUAL
PARTICULAR
DEPENDÊNCIA/
ANOS
URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL TOTAL
2010

100

80

89

-

-

-

269

2011

102

79

108

-

-

-

289

2012

115

77

85

-

-

-

277

2013

106

64

85

-

-

-

255

Fonte: SINOPSE ESTATISTICA- INEP/MEC

Tabela 17: Matrículas nos Anos Finais do 6º ao 9º ano, por dependência
administrativa 2010- 2013
MUNICIPAL
ESTADUAL
PARTICULAR
DEPENDÊNCIA/
ANOS
URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL TOTAL
2010

154

-

83

-

-

-

237

2011

191

-

100

-

-

-

291

2012

130

-

85

-

-

-

215

2013

113

-

79

-

-

-

192

Fonte: SINOPSE ESTATISTICA- INEP/MEC

Da análise das informações pode-se verificar, no período 2010 a 2013, uma
diminuição no número de matrículas na rede municipal no atendimento ao Ensino
Fundamental, nos anos finais, movimento demonstrado também pela rede estadual, onde se
revela uma queda de 18,9% na matrícula total desse nível se comparado os anos de 2010 e
2013. Ao que concerne os Anos Iniciais, evidenciando a municipalização nesse nível do
Ensino Fundamental, destaque-se que a matrícula estadual apresenta estabilidade durante os
anos analisados e que na rede municipal o número de matriculas, apesar de também apresentar
certa estabilidade, é duas vezes maior que as matrículas na rede estadual.
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5.5.4 ENSINO MÉDIO
O Ensino Médio prepara o jovem para prosseguimento dos estudos no nível superior,
para inserção no mercado de trabalho e para a vida em sociedade de forma mais autônoma.
Tem duração mínima de três anos e nessa etapa são consolidadas as aprendizagens do Ensino
Fundamental.
É imprescindível ao Ensino Médio a articulação entre concepções e práticas em cada
área de conhecimento e disciplina, fomentando assim, o pensamento crítico, a autonomia
intelectual, o protagonismo juvenil e o desenvolvimento das capacidades inerentes à vida
social.
Tabela 18: Matrículas no Ensino Médio, por dependência administrativa 2010- 2013
MUNICIPAL

ESTADUAL

PARTICULAR

DEPENDÊNCIA/
ANOS
URBANA RURAL URBANA RURAL URBANA RURAL TOTAL
2010

3.375

237

117.761

2.069

21.297

-

144.739

2011

3.558

216

113.038

1.761

22.126

-

140.699

2012

2.952

118

112.300

1.726

22.286

-

139.382

2013

1.544

101

109.918

1.877

23.381

-

136.821

Fonte: SINOPSE ESTATISTICA- INEP/MEC

Cabe salientar que os números apresentados acima indicam que há estabilidade no
valor absoluto da matrícula estadual desde o ano 2010, oscilando em torno de mais de 100
(cem) mil alunos. Contudo, a matrícula na rede privada é crescente, mostrando tendência de
aumento na procura por este atendimento, que chega em 2012, a 15,9% do total de
atendimentos nessa etapa de ensino.
5.5.5 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS- EJA
Em relação à oferta da Educação de Jovens e Adultos – EJA no município de Serra da
Raiz, a análise da evolução recente (2010 a 2012) é feita a partir das matrículas recenseadas,
considerando as modalidades presencial e semipresencial registradas na tabela a seguir:
75

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ /PB

PLAPLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLDOS

Tabela 19: Matrícula da Educação de Jovens e Adultos por nível de dependência
administrativa – modalidade presencial e semipresencial
ENSINO FUNDAMENTAL- PRESENCIAL
ANO

MUNICIPAL

ESTADUAL

FEDERAL

PRIVADA

TOTAL

2010

115

5

-

-

120

2011

53

-

-

-

53

2012

114

81

-

-

195

2013

304

56

-

-

360

ENSINO FUNDAMENTAL- SEMIPRESENCIAL
ANO

MUNICIPAL

ESTADUAL

FEDERAL

PRIVADA

TOTAL

2010

-

-

-

-

-

2011

-

-

-

-

-

2012

-

-

-

-

-

2013

-

-

-

-

-

Fonte: SINOPSE ESTATISTICA- INEP/MEC

5.5.6 EDUCAÇÃO NO CAMPO
A educação em áreas rurais é historicamente marcada pela ausência de políticas
educacionais que garantam no currículo escolar e na experiência da educação formal, as
especificidades da realidade de crianças, jovens e adultos do campo. A maioria dos
municípios tem sua economia alicerçada em atividades tipicamente rurais de agricultura e
pecuária de subsistência, o que implica a necessidade de repensar a educação nessas regiões,
considerando as suas características.
Nessa perspectiva, o sistema municipal de ensino deve promover, na oferta da
educação básica, as adaptações necessárias à adequação e peculiaridades da vida rural de cada
área. Neste sentido, Serra da Raiz conta com 5 (cinco) Unidades Escolares no Campo,
explicitadas no quadro abaixo.
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Quadro 01: Relação das Unidades Escolares do Campo
NÚMERO
1
2
3
4
5

UNIDADE ESCOLAR
EMEF Santa Lúcia
EMEF Santo Antônio
EMEF Joaquim Menezes
EMEF Maria Emília de Oliveira
EMEF Maria Alves de Lima

INEP
25070649
25070665
25070606
25070622
25070614

LOCALIDADE
Sítio Cardoso
Sitio Suspiro
Sítio Boa Vista
Sitio Canafístula
Sitio Boa Ventura

Fonte: Secretaria de Educação Municipal, 2015.
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CAPÍTULO 3
6. INFORMAÇÃO, COMUNICAÇÃO E MOBILIZAÇÃO SOCIAL.
O município tem o intuito de formalizar a participação social vista como uma forma de
fortalecimento do princípio de cidadania, constituindo espaços de dialogo e projeto coletivo,
de construção de uma política pública de Resíduos Sólidos, que contemple os reais problemas
enfrentados pela população.
No que diz respeito à limpeza pública, muito ainda precisa ser feito, principalmente
em relação à minimização da geração dos resíduos, à reutilização e à reciclagem do lixo, onde
a proposta é criar uma estrutura de informação, comunicação e de mobilização social, de
fundamental importância para envolver todos os segmentos sociais, possibilitando a troca de
conhecimentos e experiências, colocando-os em permanente intercâmbio e permitindo a
retroalimentação do sistema.
Para este planejamento, a gestão integrada de resíduos sólidos do município de Serra
da Raiz -PB, objetiva estabelecer metas por aspectos específicos (técnica, ambiental,
econômica, social, institucional e outras) e por horizonte temporal (metas de curto, médio e
longo prazo), levando em consideração o prazo de quatro anos estabelecido pela Lei nº
12.305/10 para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. As metas foram
quantificáveis, ou seja, as metas propostas para médio e longo prazo, em geral, obtiveram por
meios técnicos e financeiros necessários, a execução de programas de caráter preventivo da
poluição, buscando programar alternativas de redução e reaproveitamento de resíduos,
sensibilizando e promovendo a participação da sociedade nessas ações, bem como
consolidando as competências do órgão gestor, de modo a alcançar a universalização e a
máxima qualidade e eficácia.
É necessário destacar que o poder público não é o único responsável pela cadeia dos
resíduos sólidos. Os consumidores, os produtores e os fabricantes, entre outros atores sociais,
também precisaram se engajar e ter uma participação efetiva no processo.
Portanto, o PNRS incorporou conceitos modernos, entre os quais destaca-se: a
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto, que é um conceito inovador
que envolve o entendimento e comprometimento de toda sociedade.
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Assim, nesse processo utilizou-se como meios de comunicação para a comunidade
saber da implantação do plano no município, os seguintes meios e equipe:
 Mídia local/regional falada;
 Departamento Municipal de Controle Interno;
 Chefia de Gabinete;
 Representantes das Associações de Moradores;
 Servidores da Limpeza Urbana;
 Assessoria de Comunicação Interna;
6.1 COMUNICAÇÃO
Com o objetivo de levar ao conhecimento da comunidade local os documentos legais
existentes que podem disciplinar as ações, tanto do Poder Público quanto de toda população
sobre as questões que envolvem os resíduos sólidos urbanos, foram realizadas palestras com
os funcionários da limpeza urbana e das demais estruturas da Prefeitura, com as Associações
de Moradores, com as Unidades Escolares, junto às entidades representativas do comércio, da
indústria, religiosas e esportivas.
6.2 MOBILIZAÇÃO SOCIAL
A Mobilização Social consiste em um planejamento sistemático, o qual detalha as
ações e atividades que são desenvolvidas no que se refere à participação e a comunicação
social na construção do PMGIRS. Tal plano, como estratégia de sensibilização e motivação
dos diferentes segmentos sociais para a participação no processo de elaboração e controle
social da Política Pública de Gestão de Resíduos Sólidos, pretende contribuir na construção de
alternativas e soluções democraticamente pactuadas no que diz respeito à situação no
município.
Para o sociólogo Herbert de Souza (1995), “cidadão” é um indivíduo que tem
consciência de seus direitos e deveres e participa ativamente de questões da sociedade. Tudo
o que acontece no mundo, acontece comigo. Então eu preciso participar das decisões que
interferem na minha vida. Um cidadão com um sentimento ético forte e consciente da
cidadania não deixa passar nada, não abre mão desse poder de participação (...).”
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Consumir de forma sustentável, na maioria dos casos, significa mudar os hábitos e
valores sociais, com o intuito de reduzir desperdícios, minimizar os impactos ambientais
negativos e ampliar os benefícios para a comunidade.
Este Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos apresenta para o
município Serra da Raiz -PB, a definição do Processo de Mobilização e Participação Social,
que irá acompanhar e suportar a cronologia das etapas subsequentes e as metodologias de
implantação das atividades, incluindo a Conferência deste plano diante da sociedade. Contém
também a descrição de ferramentas e métodos necessários à divulgação do processo, formas e
canais de comunicação, formas de estimular a participação da sociedade no processo de
planejamento, fiscalização e regulação dos serviços do referido plano.
A previsão do controle social sobre as políticas de resíduos sólidos, entendido como o
conjunto de mecanismos e procedimentos que permitam garantir à sociedade a participação
nos processos de informação, formulação, execução e avaliação das políticas públicas
relacionadas aos resíduos sólidos, tendo como a garantia da educação ambiental e
disseminação das informações para todos os cidadãos.
O processo de construção desse Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos levou a mudanças de hábitos e de comportamento da sociedade como um todo, sendo
o diálogo um papel estratégico, e mais eficiente quando acontece com grupos organizados e
entidades representativas dos setores econômicos e sociais de cada comunidade ou segmentos
sociais sendo assim muito importante, para a implantação deste plano.
Considerando que a gestão de resíduos, de acordo com a lei 12.305/2010, prevê uma
ação compartilhada entre poder público, privado e sociedade, e a administração pública local
titular da prestação de serviços público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, foram
realizadas ações de sensibilização e conscientização envolvendo todos os setores desta
municipalidade em suas instâncias locais governamentais, a saber, onde estão inseridas
medidas relativas à criação de programas e ações para possibilitar a implantação do próprio
plano e a incorporação das práticas adotadas como hábitos de municipalidade, além da
mudança cultural.
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Figura 06: Mobilização Social
Fonte: Cartilha de Mobilização Social, UFERSA.

A participação e o envolvimento dos cidadãos na elaboração do Plano Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, dentro do processo de Mobilização Social, são
considerados como meta e meio, ou seja, almeja-se que a população do município de Serra da
Raiz -PB, seja mais que apenas beneficiária da política de resíduos sólidos, mas também
sujeito construtor da mesma, pensante e propositora de melhorias dentro deste serviço.
Para a realização e desenvolvimento do Plano, estiveram envolvidos os atores, tendo o
Prefeito e sua estrutura (executiva) um papel fundamental no processo de promover a
mudança da realidade atual, tendo capacidade de envolver todas as partes interessadas no
processo, isto é, a sociedade, juntamente com as secretarias, que desenvolvem programas de
conscientização, valorização e envolvimento da sociedade civil organizada em torno do tema,
a fim de consolidar a vontade social em um movimento forte e coeso, criando o cenário
propício aos ajustes legislativos necessários.
As secretarias tem papel preponderante, principalmente em relação ao aproveitamento
e desenvolvimento das áreas urbanas, não só das políticas relacionadas aos resíduos sólidos
como também pela manutenção e pelo controle das informações relativas ao Plano, no âmbito,
pode-se citar também como um possível personagem atuante no que diz respeito ao
saneamento básico e consequentemente ao manejo dos resíduos sólidos, destacando as
respectivas secretarias importantes para o desenvolvimento da conscientização da sociedade, a
saber, da intervenção das mesmas.
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6.2.1 SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Para a execução do Plano, no que se refere à participação social, foram realizadas
reuniões setoriais com o objetivo de discutir a realidade de cada comunidade no que tange ao
plano, visando à instrumentalização para o engajamento, comprometimento e pactuação de
soluções, realizadas junto às comunidades do município de Serra da Raiz -PB, com o objetivo
de estabelecer espaços de diálogo relacionado à implantação do PMGIRS, orientados pelo
princípio do controle social constante na legislação vigente no país.
O trabalho precede e permeia por campanhas de comunicação, com o objetivo de
divulgar os eventos dessa fase, que se constituiu da ação propriamente dita e de várias formas
de desenvoltura como:
1)Visitas orientadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social;
2)Palestras e oficinas em dinâmica de grupo apresentadas em Centro Social;
O objetivo principal das palestras foi complementar o conhecimento adquirido sobre a
gestão de resíduos sólidos, aproveitando-se, porém, para dar espaço aos questionamentos, que
por ventura ainda existissem, sobre as explicações dadas anteriormente. A palestra foi
proferida pelos cidadãos aptos a desenvolver estruturalmente o conteúdo do plano em questão
que também tenha a finalidade de universalizar o conhecimento ao público-alvo, ao apresentar
alguns aspectos da coleta seletiva no município, e ao relacionar algumas doenças que podem
ser veiculadas pela má destinação do lixo da cidade.
A Mobilização Social visa desenvolver ações para a sensibilização da sociedade
quanto à relevância do Plano e da sua participação no processo de elaboração do mesmo. Por
meio deste planejamento organizou-se o processo e os canais de participação na elaboração do
Plano e na avaliação dos serviços públicos de saneamento básico (inciso IV, do art. 3º, da lei
11.445/07). Conforme tal definição, o Plano Municipal de Gestão Resíduos Sólidos
abrangendo:
 Divulgação e Comunicação: Confecção e distribuição de cartazes, cartilha, folders,
releases, entrevistas nos meios de comunicação como site do município, rádio do
município ou região e assessoria de imprensa.
 Estabelecimento de canais para recebimento de críticas e sugestões: criação de urnas em
locais estratégicos (CRAS, Associação de Moradores, Escolas, Secretarias Municipais e
Conselhos de Direitos), espaços de ouvidoria, criado no site do município;
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 Reuniões comunitárias, conforme setores censitários, em sedes de

Sindicatos,

Associações e grupos do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
abrangeu as seguintes etapas:
a) Prognósticos e Alternativas, diretrizes, objetivos e metas;
b) Programas, projetos e ações;
c) Mecanismos e procedimentos para avaliação de metas e ações do PMGIRS;
d) Organização e realização da Conferência Municipal do PMGIRS, com sugestão de
datas;
Para a parte da palestra que versa sobre os assuntos citados, foram elaborados
panfletos destinados a explicar diretamente sobre a queima do lixo, sobre entulhos da
construção civil, sobre a retirada das lixeiras públicas das ruas da cidade e sobre a
implantação da coleta na zona rural da cidade, informando os seguintes esclarecimentos:
•

A queima do lixo constituía-se em um procedimento condenável, tendo em vista os

perigos à saúde humana representada por essa ação além de prejudicar consideravelmente o
meio ambiente.
•

A implantação da coleta seletiva na zona urbana estaria programada para acontecer

ainda em 2016, segundo a Prefeitura, entretanto, demandavam trabalhos de mobilização social
dos seus moradores e estudo logístico da coleta, tendo em vista a localização esparsa das
unidades habitacionais a serem atendidas.
A Secretaria de Assistência Social desenvolveu sua ação nas instituições sociais do
município de Serra da Raiz -PB, apresentando palestras e divulgando a importância do Plano
Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos.
•

Confecção de Panfletagem (folhetos instrutivos e educativos);

•

Carro de Som, divulgação Sonora em todos os bairros do município, abrangendo os

maiores setores, para prevenção;
•

Visita na comunidade no estilo “porta a porta”, informando através de folders,

ilustrativos e instrutivos;
•

Espalhando em vários pontos da cidade, matérias, como metais, plásticos e papéis

além da distribuição de kits com luvas e sacos de lixo;
•

Distribuição de sacolas biodegradáveis durante as apresentações musicais para a coleta

de lixo;
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Adaptação de um veículo de médio porte para passar pelas ruas coletando porta-a-

porta, material reciclável fazendo com que cada vez mais os moradores passem a separar
recicláveis, contribuindo para redução dos resíduos, agilizando o processo.
O Município adequou o seu Plano acerca da gestão democrática, indicando que esta
tenha como objetivo “estabelecer uma relação entre a administração pública e a população,
construída com base na democracia participativa e na cidadania, assegurando o controle
social, em busca da cidade sustentável”. As instâncias de participação estabelecidas em lei
são: órgão colegiado municipal de política urbana; debates, audiências e consultas públicas,
conferência municipal da cidade, iniciativa popular de projetos de lei, de planos, programas e
projetos de desenvolvimento urbano sustentável e conselhos municipais distritais.
A produção do material informativo para a realização das etapas descritas acima,
principalmente no que refere a realização da comunicação social e do ato de proporcionar a
participação social exigiu-se a elaboração e a impressão de materiais informativos.
Previamente, estabeleceu-se a construção e a edição de materiais impressos, que garantem a
durabilidade da informação, bem como a facilidade de distribuição e armazenamento.
Com relação ao conteúdo e caráter visual dos materiais, deu-se preferência a textos
objetivos, sendo complementados por imagens que facilitam a compreensão da mensagem que
se quer passar.
Cabe salientar, que todo e qualquer material produzido passou pela aprovação do
Comitê Diretor, definido no TR-Termo de Referência.
Como instrumentos e materiais informativos, foram utilizados cartazes /folderes
/banners, instrumentos impressos com informações temporais, tendo como finalidade a
divulgação de informações acerca de reuniões, pré-conferências e conferência municipal e
outros eventos necessários. Estes instrumentos foram elaborados e impressos em diferentes
versões, com o objetivo de acompanhar as diferentes etapas do processo de mobilização.
A secretaria de Assistência Social deste município atuou na conscientização, separação
de resíduos, coleta de resíduos, manuseio em cooperativas e por fim a destinação final dos
inservíveis. Para a implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos,
foi realizado um mutirão de limpeza, capacitação de catadores, palestras, visita as
comunidades, visitas aos domicílios, visita a estabelecimentos comerciais e campanha junto à
população por meio da coleta diária porta a porta, realização de eventos informativos, entre
outros.
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6.2.2 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
O setor de saúde tem normas que incluem os aspectos sanitários relacionados ao
manejo dos resíduos sólidos, no qual interviu por meio de atividades de regulamentação e
controle sanitário, tendo a competência sobre tudo o que diz respeito à saúde pública e
ocupacional, higiene e vigilância sanitária relacionada com a coleta, transporte e disposição
final dos resíduos sólidos. Sendo um dos importantes interessados e apoiador no trabalho de
conscientização dos munícipes, fazendo à divulgação nos ambientes propícios a degradação
ambiental.
Já implementada na saúde pública, a Fundação Nacional de Saúde - FUNASA, que é
responsável por promover a inclusão social por meio de ações de saneamento para prevenção
e controle de doenças, desenvolvendo nas comunidades mais carentes a sua atuação nos
setores críticos, fazendo com que a comunidade se conscientize diante da real situação. A
instituição detém grande experiência em ações de saneamento e atua com base em indicadores
sanitários, epidemiológicos, ambientais e sociais. A parceria da FUNASA, que presta apoio
técnico e ou financeiro no combate, controle e redução da mortalidade infantil e da incidência
de doenças causadas pela falta de saneamento básico e ambiental, é fundamental para o
processo de implantação do presente Plano.
Para isso, é relevante destacar que a Secretaria Municipal de Saúde desenvolveu
campanhas educativas cujo foco é conscientizar a população do benefício a ser desenvolvido
para o município através da implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada dos
Resíduos Sólidos, a fim de abordar a importância do Plano, de maneira a saber:
•

Panfletagem unindo as secretarias de Educação, Saúde e Assistência Social e faixas

para informativos da Campanha;
•

Divulgação através de carros de sons;

•

Levando o Programa Saúde na escola, para apresentação como forma de conhecimento

e conscientização explanando a forma de implantação do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos no ambiente educativo, aprimorando o conhecimento dos
alunos;
•

A equipe de saúde informou como se dá a conscientização através da secretaria, que

instruiu o desenvolvimento de forma criativa para identificar a coleta seletiva a reciclagem e a
separação do lixo, e como deve se classificar ou caracterizar o resíduo sólido;
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Ainda com relação à última questão, observou-se que a implantação da coleta seletiva

na zona rural era uma preocupação das próprios agentes de saúde, que testemunharam a
existência de depósitos não adequados de garrafas PET, em locais como margens de córregos,
favorecendo potencialmente a disseminação de doenças como a Dengue, Chikungunya e Zika
Vírus, por causa do acúmulo de águas por esses materiais.
Como regras fundamentais para a gestão dos resíduos adotou-se a não geração, a
redução, a minimização, o reuso, a reciclagem, a recuperação, o tratamento e destinação final
adequadas, assegurando a saúde da população e a proteção do meio ambiente, bem como, a
garantia de regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos com a intensificação dos
programas relacionados à gestão dos resíduos sólidos e ações de sensibilização da população
para a disposição adequada dos resíduos, considerando que deve se manter um atendimento
satisfatório a população neste serviço.
6.2.3 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Aprimorando ao programa consistente de educação ambiental, que visa à orientação,
informação e conscientização da comunidade local, seja dentro das escolas ou fora delas,
sobre as questões que envolvem os resíduos sólidos urbanos Serra da Raiz -PB.
Nas unidades escolares existem experiências pontuais, que não tiveram continuidade,
algumas mais relevantes procuraram envolver a comunidade, como o projeto contra a dengue,
com êxitos limitados, pela falta de comprometimento da comunidade escolar e local.
Vale mencionar que, além das barreiras técnicas e financeiras, o principal fator que
entrava o bom andamento e dificulta a sustentabilidade do plano é a necessidade de promover
uma mudança de hábitos por parte da população.
Dessa forma surgiu a necessidade de implantar um programa de educação ambiental
junto a toda a comunidade, dando ênfase ao ensino formal, buscando o comprometimento e a
participação de todos, de forma consciente e integrada. No programa proposto foram tratados
todos os temas que, direta ou indiretamente, envolvem as questões referentes aos resíduos
sólidos urbanos, como atitudes adequadas, saúde pública e poluição ambiental.
O programa envolveu etapas de capacitação do corpo docente, coordenadores e
funcionários da limpeza e merendeiras escolares, para formação de agentes multiplicadores
dentro e fora do recinto escolar, sobre as questões que envolvem os diversos tipos de resíduos
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sólidos urbanos. Além disso, preocupou-se com a divulgação do plano para a comunidade
geral, bem como com a capacitação de professores, funcionários e pais de alunos, visando ao
aproveitamento dos resíduos sólidos urbanos recicláveis, com o objetivo de prepará-los para a
confecção de materiais pedagógicos, que estimulem, envolvam e possibilitem a compreensão
da importância das ações que integram o PMGIRS, enfatizando a coleta seletiva para a
manutenção das potencialidades.
6.2.4 EQUIPES E PARCERIAS:

•

Coordenação Regional de Ensino;

•

Unidades Escolares Municipais, Estaduais e Particulares;

•

Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente;

•

Secretaria Municipal de Educação e Cultura;

•

Mídia Local;

•

Representantes das Associações locais.
Para o município, várias ações de educação ambiental foram implementadas, desde a

implantação do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, divulgando o
trabalho feito nas imediações, suas instalações e informando como fazer a coleta seletiva, tais
como a distribuição de folhetos, explicações de casa em casa, visitas às escolas, entidades, etc.
Partindo da problemática da preocupação com o meio ambiente que surgiu a partir do
grande aumento da poluição ocasionado pelo progresso natural da humanidade,
desenvolveram-se ações de educação ambiental junto aos educandos das escolas do município
no decorrer do ano de 2016. Durante esse período, uma das soluções encontradas para o
destino dado aos resíduos sólidos produzidos na escola é a sua utilização como material para a
construção de objetos de arte, cartões, cartazes e outros. Utilizando uma metodologia de
pesquisa-ação em que a participação e a transformação do grupo são pontos de base para a
construção e concretização dos trabalhos. Proporcionando a aquisição de conhecimentos em
relação ao tema, ao se conscientizar sobre a importância de preservar-se o meio ambiente, ao
se provocar a criatividade dos participantes e produzir um ambiente escolar diferenciado.
Reconhecido pela Secretaria de Educação a necessidade de uma orientação
educacional, como estratégia para a adesão da população para atuar como parceira do
município, na questão da separação de resíduos recicláveis, é determinante para a inserção da
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Educação Ambiental nos programas direcionados para este fim. Portanto, o referido município
desenvolveu vários programas voltados para a questão dos resíduos sólidos, tais como:
campanhas de conscientização, informativos em vias públicas, e, o inicio do programa no
ambiente educacional, permitindo com isto se associar a comunidade na intenção da
promoção de conscientização de que a necessidade de separação dos resíduos é de suma
importância para o desempenho do plano no município, além de que, pode sim criar o bem
estar de muitas famílias segregadas da sociedade civil.
Enquanto propostas maiores não ocorrerem, os pequenos projetos iniciados em escolas
são de grande valia num crescente processo de conscientização da população que, aos poucos,
reconstitui seu pensamento em relação a sua saúde, sua economia e a importância de sua
participação para o crescimento do município em que estão inseridos a partir das principais
experiências que foram evoluindo gradativamente, uma vez que educandos e educador
formaram peças essenciais na construção de conhecimentos. A etapa de sensibilização tornouse importante para que a proposta seja efetivada com segurança e sucesso e o processo seja
realizado exigindo-se a construção de um referencial teórico, planejamento, objetivos para a
realização das atividades práticas e organização do grupo.
No dia 04 de Agosto de 2016, ocorreram na Creche Municipal Professora Neuza
Cavalcante, Escola de Ensino Fundamental e Médio Maria José Miranda Burity, Escola de
Ensino Fundamental Padre Emídio Fernandes e Escola Antônia Nunes uma Conferência de
Conscientização sobre os Resíduos Sólidos, onde foram realizadas atividades extraclasses
com o intuito de fornecer aos alunos conhecimento e conscientização acerca dos resíduos
sólidos.

Figura 07: Conferência sobre Resíduos Sólidos na Escola de Ensino Fundamental e Médio
Maria José Miranda Burity
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, 2016.
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Figura 08: Conferência sobre Resíduos Sólidos na Escola de Ensino Fundamental e Médio
Maria José Miranda Burity
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, 2016.

Figura 09: Conferência sobre Resíduos Sólidos na Escola de Ensino Fundamental Padre
Emídio Fernandes
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, 2016.

Figura 10: Conferência sobre Resíduos Sólidos na Escola de Ensino Fundamental Padre
Emídio Fernandes
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, 2016.
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Figura 11: Conferência sobre Resíduos Sólidos na Escola Antônia Nunes
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, 2016.

Figura 12: Conferência sobre Resíduos Sólidos na Escola Antônia Nunes
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, 2016.

Figura 13: Mobilização sobre Resíduos Sólidos na Creche Municipal Professora Nelza
Cavalcante
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, 2016.

Através deste construto, foi possível proporcionar aos educandos a primazia de
apreciar os conhecimentos acerca de Educação Ambiental, articulando-os e levando a
repensar a proposta apresentada no Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos,
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ciente de que é por meio da educação que formaremos cidadãos críticos e conscientes que a
qualidade de vida de cada um em particular depende das atitudes da coletividade.
De acordo com os objetivos propostos, podemos verificar que os alunos alcançaram a
conscientização e autonomia, ampliaram seus conhecimentos em relação ao meio ambiente,
utilizando a metodologia sugerida, contribuindo assim, para o desenvolvimento da educação,
com a introdução de hábitos simples como não jogar fora materiais que podem ser
reaproveitados, com a manutenção da limpeza do ambiente escolar e ajudando a não poluir o
lugar onde passam uma boa parte do seu tempo.
A esperança de contribuir para o processo de conscientização e valorização do nosso
meio ambiente, reflete-se sobre todas as atividades aplicadas em sala de aula, com aspectos
positivos e negativos durante a execução do trabalho, o que contribui para uma nova aplicação
do projeto ou corrigir os erros que vierem a ocorrer nesse período. Outro ponto que esperado
nesse processo foi o envolvimento e o interesse despertados nos alunos de modo a contribuir
para as eventuais mudanças que são fundamentais para o melhor desenvolvimento de novos
projetos.
Sabe-se que o processo de mudança de comportamento e da conscientização é lento,
fica-se na incumbência de ser perseverante e estimulador nos projetos ambientais. Isso ocorre
ao sensibilizar o educando em todas as ocasiões sobre as suas responsabilidades como cidadão
que necessita valorizar a natureza, que proporciona melhor qualidade de vida ao meio
ambiente e ao homem, atuando de forma coletiva e individual para minimizar os problemas de
ontem, de hoje e de amanhã onde futuramente, poderemos contribuir para um planeta
harmonicamente estabilizado.
A educação é um ponto fundamental para que isso ocorra. Em se tratando da educação,
é fundamental a posição a que se chegou descobrindo-se um projeto inovador que apresenta
pontos positivos, entre eles a possibilidade da ampliação dos conhecimentos para posterior
utilização de forma diferenciada, melhorando-o e contribuindo para o crescimento da
sociedade.
Esse tema poderá ser ampliado e tem a possibilidade de continuar a ser desenvolvido,
futuramente, com algumas mudanças, pois se tratando de um tema desconhecido que envolve
todos aqueles que estão preocupados com a questão ambiental, nada mais sensato que levá-lo
adiante, o que trará desenvolvimento educacional, ambiental, artístico, cultural e social e
tornar-se-á base para a aplicação em outros espaços na sociedade, o que trará como resultado
a sua transformação.
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Para tanto na Secretaria é importante que se tenha claro a responsabilidade do poder
público em provocar a formação dessas agendas de continuidade para se pôr em prática o
Plano Municipal de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos, para que não haja espaço vazio
entre a formalização do plano e sua efetiva implantação.
A capacitação de pessoas para instruir as atividades de campanha educativa em campo,
as ideias crescendo e, aos poucos, havendo a conscientização sobre a Educação Ambiental e a
inclusão nas disciplinas reforçando esse projeto no dia a dia, com a parte social também
reforçada, bem trabalhada para que na escola e na sociedade se verifiquem os resultados de
um esforço que se desenvolverá em longo prazo.
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CAPÍTULO 4
7. DIAGNÓSTICO DO MUNICÍPIO
7.1 RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
O resíduo sólido urbano é qualquer resíduo em estado sólido que resulte de atividades
domiciliares, comerciais, industriais, de estabelecimentos da saúde, de serviços de varrição,
capina e roçadas, de obras e demolições, podas, parques e jardins, entre outros realizados para
manter a limpeza de logradouros públicos.
7.2 LIMPEZA URBANA
A limpeza urbana é uma ação do saneamento e interfere no controle do meio ambiente,
e com isso na saúde do homem. Os serviços de limpeza urbana incluem a coleta, transporte e
disposição adequada dos resíduos domiciliares, comerciais, de serviços de saúde, público e
industriais. Seu planejamento requer técnicas adequadas à cada realidade, e para isso, o
levantamento de dados a respeito das peculiaridades de um município é extremamente
importante.
O serviço de limpeza municipal é destinado a manter a higienização de áreas públicas,
além de promover tratamento adequado e destinação final aos resíduos gerados no município.
Têm importância sobre aspectos estéticos, sanitários, de segurança e socioeconômicos.
Quanto aos aspectos estéticos, a limpeza de logradouros é de interesse comunitário o que leva
em conta os anseios da população do município. A cidade limpa instila orgulho a seus
habitantes, melhora a aparência da comunidade, ajuda a atrair novos residentes e turistas,
valoriza imóveis e movimenta os negócios locais.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) define lixo ou resíduos sólidos
como os “restos das atividades humanas, considerados pelos geradores de resíduos como
inúteis, indesejáveis ou descartáveis, podendo-se apresentar no estado sólido, semissólido ou
líquido, desde que não seja passivo de tratamento convencional” (MONTEIRO, 2004).
A Paraíba está entre os estados que pior tratam os resíduos sólidos. Cerca de 70% do
lixo é jogado em lixões, excetuando a cidade de João Pessoa que possui um aterro sanitário
(ALCÂNTARA, 2011).
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Como sabemos o diagnóstico dos serviços de limpeza pública não deve ser restrito ao
meio urbano de acordo com a Lei nº. 11.445, de 5 de Janeiro de 2007, que estabelece
Diretrizes Nacionais para o Saneamento Básico, sendo assim, este levantamento de dados,
possui abrangência de todo o sistema de limpeza, englobando zona rural e zona urbana do
município de Serra Grande.
Atualmente no município, os serviços de coleta, transporte, e disposição final dos
resíduos domésticos, comerciais, de serviços de saúde, e públicos, são realizados pela
Prefeitura Municipal por meio da Secretaria de Obras e Infraestrutura, cuja disposição final é
realizada inadequadamente, pois ainda há a presença de lixão a céu aberto, além de realizar os
serviços de limpeza pública que compreende: varrição, poda, capina e a coleta de resíduos
volumosos.
7.3 DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Em meio ao desenvolvimento das mais diversas atividades vivenciadas e praticadas
pelo homem, como por exemplo, residenciais, comerciais, sociais e industriais, uma
quantidade elevada de resíduos é produzida e consequentemente descartada, muitas vezes de
forma inadequada.
Um fator que influencia diretamente no que se concerne a grande quantidade resíduos
produzidos nas mais diversas regiões do país, é justamente o consumo, às vezes exagerado,
por parte da população, ocasionando prejuízos ao meio ambiente.
Com base nesse contexto inicial, vale destacar que o presente capítulo tem como
objetivo principal abordar de maneira contextualizada a situação dos resíduos sólidos
primeiramente em nível nacional, posteriormente em âmbito regional e por último destaca-se
a esfera municipal, levando em consideração fatores importantes e que influenciam
diretamente quanto ao gerenciamento dos resíduos presentes em cada esfera analisada.
7.4 DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO BRASIL
Conforme a EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (2005), o
Brasil produz cerca de 241.614 toneladas de lixo por dia, onde 76% do mesmo é depositado
em lixões a céu aberto, ao passo que 13% é destinado aos aterros controlados, 10% em usinas
de reciclagem e 1% incinerado. Ainda com base nessa fonte, pode-se destacar que do total do
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lixo urbano, 60% são desenvolvidos por resíduos orgânicos que podem vir a se constituir em
excelentes fontes de nutrientes para as plantas.

Figura 14: Participação das Regiões no Total de RSU Coletado
Fonte: Pesquisa ABRELPE (2013).

Por meio da Figura 22 pode-se perceber a participação percentual das diversas regiões
brasileiras em relação ao total de resíduos sólidos urbanos coletados no ano de 2013, de
acordo com a ABRELPE - Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e
Resíduos Especiais. O Sudeste do país aparece como a região que mais produziu resíduos
sólidos urbanos e o Nordeste na posição posterior.
7.5 DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO NORDESTE
A região Nordeste é uma das cinco regiões brasileiras segundo a divisão regional
constituída pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Em relação ao
quantitativo populacional, a região em referência é a segunda maior do Brasil, ficando atrás
somente da Região Sudeste do país. Os seus Estados são: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão,
Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe.
Conforme dados do Censo Demográfico referente ao ano de 2010, efetuado pelo
IBGE, a população nordestina é constituída por um total de 53.081.950 habitantes, abrigando
cerca de 28% da população residente no Brasil. A densidade demográfica é de 34,1 habitantes
por quilômetro quadrado e o crescimento demográfico é de 1,3% ao ano.
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Antes de diagnosticar a situação dos resíduos sólidos no Nordeste, é importante
destacar que conforme o Ministério da Saúde (2008), os estados da região em análise fazem
parte das últimas colocações no ranking nacional de Índice de Desenvolvimento Humano
(IDH) e é justamente a ausência de saneamento ambiental uma dos principais motivos para tal
situação, atingindo por volta de 55% das residências.
A ABRELPE (2013) destaca que os 1.794 municípios dos nove Estados do Nordeste
geraram no ano de 2013 uma quantidade equivalente a 53.465 toneladas/dia de resíduos
sólidos urbanos, das quais 78,2% foram coletadas. Os dados indicam ainda um crescimento de
4,5% no total coletado e aumento de 3,4% na geração desses resíduos quando comparado ao
ano anterior.
É relevante frisar, ainda de acordo com a fonte supracitada, que a comparação entre os
dados referentes à destinação adequada dos resíduos não apresentou evolução de 2012 para
2013 na região. Isso pode ser explicado mediante o fato de que dos resíduos coletados na
região, cerca de 65%, equivalentes a 27.116 toneladas diárias, ainda são destinados para lixões
e aterros controlados que, do ponto de vista ambiental, pouco se distinguem dos próprios
lixões, já que não possuem o conjunto de sistemas imprescindíveis para proteção do meio
ambiente e assistência a saúde pública.
7.6 DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO
Para análise situacional foi realizado um levantamento de informações básicas
acentuadas sobre os resíduos sólidos em escala municipal através de questionário, conforme
segue em anexo. As informações adquiridas deverão ser organizadas e guardadas, pois
servirão de base para o controle quanto ao acompanhamento e implementação do plano em
evidência, assim como, será um instrumento importante de guia para o processo de tomada de
decisões.
Para um eficiente e eficaz gerenciamento dos resíduos sólidos, recomenda-se que a
pesquisa seja realizada com fundamentos em dados secundários que se encontram disponíveis
em instituições governamentais e não governamentais. Os dados mencionados devem
compreender os aspectos ligados à caracterização dos resíduos sólidos, destinação e
disposição final, identificação dos principais fluxos de resíduos no município, os impactos
causados por eles, bem como, identificação da quantidade de resíduos coletados no município,
gastos provenientes desses serviços e existência de projetos ou programas direcionados a tal
atividade.
96

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ /PB

PLAPLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLDOS

Durante a disponibilização das informações é indispensável que sejam citadas as
devidas fontes dos dados utilizados, destacando possíveis falhas e/ou limitações que de
alguma forma exerçam algum tipo de influência na análise efetuada. Com isso, tem-se a
possibilidade de que em um momento posterior essas informações possam ser revisadas e
complementadas, se for o caso.
Vale enfatizar que no dia 25 de Maio de 2016 foi efetuada no município, a visita
técnica para realização do estudo gravimétrico e coleta de dados com aplicação de um
formulário, segue em anexo, acerca das informações que serão expostas a seguir. Seguem
abaixo fotos pertinentes a visita.

Figura 15: Estudo gravimétrico realizado no dia 25 de Maio de 2016
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz- PB.

Figura 16: Estudo gravimétrico realizado no dia 25 de Maio de 2016
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz- PB.
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Figura 17: Estudo gravimétrico realizado no dia 25 de Maio de 2016
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz- PB.

7.6.1 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES
Os de resíduos sólidos domiciliares são gerados nas atividades diárias dos
estabelecimentos residenciais, comerciais, públicos, de prestação de serviços, igrejas, clubes,
bem como áreas não críticas de hospitais e outros similares.
O gerenciamento de resíduos domiciliares do Município é realizado pela Prefeitura
Municipal através da Secretaria de Obra e Infraestrutura, a qual realiza a coleta e transporte
até a disposição final dos resíduos sólidos domiciliares, comércio e de serviços até o lixão,
que está localizado no sítio Maria da Cruz que é situado na zona rural do município de Lagoa
de Dentro – PB ficando cerca de 17 km da zona urbana do município de Serra da Raiz.
O início do gerenciamento ocorre com a participação da população que acondiciona os
resíduos sólidos em caixas, tambores e/ou sacolas de plástico, sendo dispostos nas calçadas
em frente às residências e estabelecimentos com resíduos semelhantes aos resíduos
domiciliares nos dias de coleta, que é realizada quatro vezes por semana, nas segundas,
quartas, sextas e sábados, atendendo todas as ruas do município. Conforme exposto em
quadro abaixo.
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Quadro 02: Cronograma da Coleta
RUAS

Segunda, Quartas, Sextas e Sábados.

Rua Major Costa, Rua Bento José Costa, Rua
Manoel Costa, Rua Vereador Orlando Bernardo da
Silva, Rua Lorival Freire, Rua João Alves, Rua
Presidente Kenedy, Rua Antônio Evangelista
Duarte, Rua São Sebastião, Rua Antônio Alves, Rua
João Espifãnio da Costa

Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

O transporte é executado por um Caminhão Basculante com capacidade de carregar
5m³ de resíduos sólidos, atendendo uma média de 3.000 pessoas, onde esse trabalho é
realizado por (14) quatorze colaboradores, sendo treze (13) coletores/garis que revezam na
execução dos serviços e um (01) motorista contratado através de concurso público. O
município fornece periodicamente os EPI’s (Farda, luvas, máscaras e botas) necessários para a
segurança e saúde dos funcionários. Ao atingir a capacidade máxima do caminhão, os
resíduos são encaminhados para o lixão, sendo necessários duas (02) a três (03) carradas para
atender todas as residências e demais estabelecimentos do município. Após os procedimentos
de coleta e transporte os resíduos são despejados do caminhão basculante com ajuda dos
coletores/garis no lixão.
Como mencionamos anteriormente o lixão fica situado no município de Lagoa de
Dentro – PB, que também utiliza o lixão para dispor seus resíduos.
Quadro 03: Relação de Funcionários e do Gerenciamento dos Resíduos Domiciliares
TIPO DE
COLETA
TRANSPORTE
DESTINO
Nº DE
RESÍDUO
Domiciliares

FINAL
- Todas as

- Caminhão

- Lixão da

residências;

Basculante

cidade

- Todas as ruas

FUNCIONÁRIOS
- 01 Motorista;
- 13 Coletores.

pavimentadas;
- Segundas, quartas,
sextas e sábados.
Fonte: Isnep Engenharia, 2016.
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Figura 18: Coleta domiciliar realizada no município de Serra da Raiz
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz.

Figura 19: Coleta domiciliar realizada no município de Serra da Raiz
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz.

7.6.2 GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
Os resíduos sólidos dos serviços de saúde são os resíduos gerados por prestadores de
assistência médica, odontológica, laboratorial, farmacêutica e instituições de ensino e pesquisa
médicas relacionadas tanto à população humana quanto à veterinária, os quais possuindo
potencial de risco, em função da presença de materiais biológicos capazes de causar infecção,
objetos perfurante-cortantes potencial ou efetivamente contaminados, produtos químicos
perigosos, e mesmo rejeitos radioativos.
Segundo a Resolução CONAMA 358 de 2005 os resíduos de serviços de saúde são
classificados nos seguintes grupos:
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GRUPO A: Resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de
infecção.

•

GRUPO B: Resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à
saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.

•

GRUPO C: Quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados nas
normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear- CNEN e para os quais a
reutilização é imprópria ou não prevista.

•

GRUPO D: Resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares.

•

GRUPO E: Materiais perfuro-cortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de
barbear, agulhas, escalpes, ampolas de vidro, brocas, limas endodônticas, pontas
diamantadas, lâminas de bisturi, lancetas; tubos capilares; micropipetas; lâminas e
lamínulas; espátulas; e todos os utensílios de vidro quebrados no laboratório (pipetas,
tubos de coleta sanguínea e placas de Petri) e outros similares.
O gerenciamento dos resíduos gerados nos serviços de saúde é realizado por uma

empresa especializada, contratada pelo município, onde a mesma realiza a coleta e transporte
dos resíduos sólidos dos serviços de saúde uma vez por semana, utilizando funcionários
próprios, ficando também responsável por fazer o encaminhamento e disposição final
adequada desses resíduos.
O município possui os seguintes estabelecimentos de saúde:
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Tabela 20: Estabelecimento de Saúde de Serra da Raiz
ESTABELECIMENTO

CNES

Academia de Saúde da Serra da Raiz

7943903

Casa de Saúde e Maternidade Manoel Madruga

2613352

Laboratório de Análises Clínicas

7484992

NASF de Serra da Raiz

7959168

Posto de Saúde Canafistula

2608944

Unidade Básica de Saúde Maria das Graças
Magalhaes Barbosa

2608960

Unidade de Saude da Família Dr. Weber de M. Lula

2608936

Fonte: Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde- CNES- Ministério da Saúde

Quadro 04: Relação de Funcionários e do Gerenciamento dos Resíduos dos Serviços
de Saúde
TIPO DE
COLETA
TRANSPORTE DESTINO FINAL
Nº DE
RESÍDUO
FUNCIONÁRIOS
Serviços de
Saúde

-Empresa

-Empresa

- Responsabilidade

Especializada;

Especializada.

da Empresa

-

Todos

-

os

estabelecimentos.
Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

Figura 20: Resíduos de Saúde
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz
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Figura 21: Resíduos de Saúde
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz.

7.6.3 RESÍDUOS SÓLIDOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL
São os resíduos provenientes de construções, reformas, reparos e demolições de obras
de construção civil, e os resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como:
tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas,
madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros,
plásticos, tubulações, fiação elétrica etc. Comumente chamados de entulhos de obras, caliça
ou metralha.
O processo de gerenciamentos dos resíduos sólidos da construção civil no município é
feito através da constatação da presença desses resíduos pela equipe da coleta ou quando os
munícipes ou o próprio gerador acionam a equipe para executar a coleta e o transporte dos
entulhos, que é realizado pela mesma equipe e caminhão basculante que faz a coleta dos
resíduos sólidos domésticos.
Quando se trata de um volume pequeno, os RSCC são encaminhados juntamente com
os RSD para o lixão, porém se o volume for grande os resíduos serão coletados e
transportados em horários diferentes e são encaminhados para o reaproveitamento em aterros
de obras de construção civil, de terrenos e estradas.
É observado também que, muitas vezes os próprios geradores encaminham seus
entulhos para algum terreno, estrada ou construção civil, reaproveitando-os como aterro.
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Quadro 05: Relação de Funcionários e do Gerenciamento dos Resíduos de Construção
Civil
TIPO DE
COLETA
TRANSPORTE
DESTINO
Nº DE
RESÍDUO

FINAL

Construção Civil

- Próprio gerador;

- Caminhão

- Aterros de

- Equipe de coleta;

Basculante;

construção civil;

- Solicitação do

- Próprio gerador.

munícipe;

- Aterros de
terrenos;

FUNCIONÁRIOS
- 01 Motorista;
- 13 Coletores.
(Quando realizado
pelo município)

- Aterros de
estradas.
Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

Figura 22: Resíduos de Construção Civil
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz.

7.6.4 RESÍDUOS DAS PODAS
A poda é o ato de se retirar parte de plantas, arbustos, árvores cortando-se ramos, rama
ou braços inúteis. As podas de árvores no município são realizadas de acordo com a
necessidade da planta, seja para correção, manutenção, limpeza, tratamento de parasitas ou
por estar atrapalhando uma sinalização de trânsito. Elas são feitas para garantir que a planta
continue saudável ou para evitar acidentes.
Os serviços de podas são disponibilizados à população a cada três (03) meses ou pode
ser realizado espontaneamente caso haja alguma necessidade devido ao crescimento
exagerado das plantas, obstrução de ruas, proximidades de redes elétricas, risco de quedas,
etc. O munícipe também pode acionar este serviço.
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A poda é realizada por funcionários contratados pela prefeitura (diaristas) e o resíduo
gerado são recolhidos pela equipe de coleta e são transportados pelo mesmo caminhão
basculante, sendo sua destinação final o lixão.
Quadro 06: Relação de Funcionários e do Gerenciamento dos Resíduos das Podas
TIPO DE

COLETA

TRANSPORTE

RESÍDUO
Podas

- A cada 03 meses;

- Caminhão

- Solicitação do

Basculante.

DESTINO

Nº DE

FINAL

FUNCIONÁRIOS

- Lixão da cidade.

- Diaristas.

munícipe.
Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

Figura 23: Resíduos de podas
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz.

7.6.5 RESÍDUOS DE VARRIÇÕES
É o conjunto das atividades necessárias para reunir, acondicionar e remover os
resíduos sólidos lançados nas vias públicas, por causas naturais ou pela ação humana. O
trabalho é realizado em todas as ruas pavimentadas da cidade. O objetivo é minimizar riscos à
saúde pública e manter a cidade limpa.
O processo de varrição das ruas é realizado de segunda a sábado, atendendo todas as
ruas pavimentadas do município, sendo que aos sábados a varrição ocorre nas principais ruas
da cidade e na feira-livre.
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A varrição é executada por 06 (seis) funcionários contratos pela Prefeitura Municipal
através de concurso público.
Esse serviço é realizado manualmente utilizando vassouras, pás e carrinhos coletores
fornecidos pela prefeitura, bem como todos os EPI’s (Farda, luvas, máscaras e botas)
necessários.
Os resíduos gerados na varrição nos dias que não há coleta domiciliar (terças e
quintas) ficam acondicionados em locais estratégicos ao longo das ruas para posteriormente
serem transportados no caminhão basculante juntamente com os resíduos sólidos domésticos e
são encaminhados para o lixão da cidade.
Quadro 07: Relação de Funcionários e do Gerenciamento das Varrições
TIPO DE

COLETA

TRANSPORTE

RESÍDUO
Varrição

DESTINO

Nº DE

FINAL

FUNCIONÁRIOS

- Segunda a sábado;

- Caminhão

- Lixão da

- Eventos municipais;

Basculante.

cidade.

- Todas as ruas

- 06 Funcionários;
- Diaristas
contratados pela

pavimentadas;

prefeitura.

- Resíduo fica
acondicionado nas
ruas e são coletados
nos dias da coleta
domiciliar.
Fonte: Isnep Engenharia, 2016.
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Figura 24: Resíduos de Varrições
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz.

7.6.6 RESÍDUOS DA FEIRA LIVRE
A feira livre de Serra Raiz é um evento pequeno realizado aos sábados na Praça
Iniguaçú no centro da cidade onde as pessoas expõem e vendem mercadorias, sendo
predominantemente, frutas e verduras.
Os resíduos sólidos provenientes das atividades mercantis da Feira Municipal, que são
predominantemente orgânicos, são acondicionados com auxílio da equipe de varrição, onde
uma parcela é reaproveitada pelos próprios feirantes como alimento para os animais e a outra
parcela é coletada pela equipe de coleta de resíduos domiciliares e são transportados e
dispostos no lixão.
Quadro 08: Relação de Funcionários e do Gerenciamento da Feira Livre
TIPO DE

COLETA

TRANSPORTE

DESTINO FINAL

RESÍDUO
Feira livre

Nº DE
FUNCIONÁRIOS

-Próprio gerador

- Próprio

- Reaproveitamento

(feirantes);

gerador;

como alimento para

-Equipe de Coleta.

-Equipe da

animais;

coleta.

-

- Lixão da cidade.

Fonte: Isnep Engenharia, 2016
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7.6.7 RESÍDUOS SÓLIDOS DO CEMITÉRIO
Os resíduos gerados nos cemitérios existentes em todos os municípios brasileiros
devem ser também diagnosticados, pois os cemitérios são grandes geradores de resíduos, visto
que os corpos enterrados são exumados depois de três anos. A exumação consiste em colocar
os restos mortais em uma caixa, geralmente de fibra, após a decomposição natural dos tecidos.
Pode ocorrer também para atender fins administrativos a uma determinação judicial ou para
liberação do jazigo.
O cemitério do município de Serra da Raiz está localizado no Sítio Bonfim na zona
rural, e, a geração de seus resíduos não tem grandes proporções, pois se trata de uma cidade
de aproximadamente 3.204 habitantes, portanto, foi observado que não existe segregação, nem
separação dos resíduos sólidos dos cemitérios e os mesmos são coletados e incinerados pelo
coveiro que trabalha no cemitério.
Quadro 09: Relação de Funcionários e do Gerenciamento do Cemitério
TIPO DE

COLETA

TRANSPORTE

RESÍDUO
Cemitério

- Próprio coveiro.

-

DESTINO

Nº DE

FINAL

FUNCIONÁRIOS

- Incineração.

- 01 coveiro.

Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

7.7 OBJETIVO DA GRAVIMETRIA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS
O conhecimento das características dos resíduos é de fundamental importância para
definir e melhor destinação final. Um parâmetro que expressa à característica dos resíduos é a
composição gravimétrica, que permite conhecer o percentual de cada componente presente em
uma massa de resíduo, desse modo possibilita avaliar o potencial de reciclagem dos
componentes e o melhor gerenciamento. Sendo assim, foi realizado o estudo da composição
gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos gerados no município de Serra Grande, Paraíba.
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7.7.1 MATERIAIS E MÉTODOS
O estudo gravimétrico foi realizado nos dias 25, 27 e 30 de Maio de 2016 no lixão que
fica situado a 17 km do município, onde é feito a disposição final dos resíduos sólidos.
Para a realização do estudo, foi solicitado que o caminhão basculante recém-chegado
descarregasse os resíduos em um local separado no próprio lixão para que os resíduos fossem
pré-homogeneizados pelos funcionários com auxílio de pás e enxadas, em seguida foi
selecionada e retirada a amostra de 400L com auxílio de um tambor cilíndrico feito de chapa
metálica com capacidade máxima de 200 L.
Após a escolha da amostra de 400L, os resíduos foram lançados sobre uma lona, onde
fizemos a ruptura dos sacos para uma nova homogeneização, em seguida, para obtermos uma
amostra mais representativa utilizamos o método do quarteamento (NBR 10.007) da amostra
de 400L, que é o processo de divisão em quatro partes iguais de uma amostra de resíduos
sendo tomadas duas partes opostas entre si para constituir uma nova amostra e descartadas as
partes restantes. As partes não descartadas são misturadas totalmente e em seguida realizamos
a separação e a pesagem dos resíduos de acordo com sua tipologia.
Quadro 10: Metodologia de Quarteamento
ETAPA

PROCEDIMENTO

01

Inicialmente ocorreu a descarga dos resíduos no Lixão da cidade

02

Do montante de resíduos da pilha foram retirados dois tambores de 200 L

03

O volume dos dois tambores foi homogeneizado sobre uma lona com a abertura
das sacolas e o revolvimento da pilha com auxílio de pás e enxadas

04

Do total de resíduos dos tambores realizou-se o quarteamento: separou-se a
amostra em quatro partes aparentemente iguais e coletou-se duas partes opostas
em diagonal

05

Os resíduos foram depositados sobre uma mesa com uma lona para que
ocorresse a etapa de triagem por categoria e tipologia

06

Os resíduos separados foram ensacados e pesados.
Fonte: Isnep, Engenharia 2016.
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Quadro 11: Materiais e equipamentos utilizados no estudo gravimétrico
FUNCIONÁRIOS

MATERIAIS / EQUIPAMENTOS

•

1 Motorista;

•

1 veículo de coleta;

•

4 Coletores (realizaram a

•

1 lona de 5mx5m;

homogeneização, separação e

•

50 sacos plásticos de 100 litros;

pesagem dos resíduos);

•

1 balança;

1 Técnico para acompanhamento

•

5 pares de luvas;

e anotação.

•

5 pares de botas

•

5 máscaras;

•

Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

7.7.2 COLETA DE DADOS
De acordo com estudos realizados nos dias 25, 27 e 30 de Maio de 2016 pela equipe
técnica e a Prefeitura Municipal foram obtidos os seguintes resultados.
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Quadro 12: Gravimetria realizada no dia 25 de Maio de 2016 (Quarta-Feira)
PESO
TIPOLOGIA

MATERIAL

(KG)

FRAÇÃO

Plástico Mole

2,76

7,40

Plástico Duro

1,65

4,42

2

5,36

RECICLÁVEIS Papel

1,5

4,02

Metal

3,75

10,05

Vidro

0,55

1,47

Borracha

0,4

1,07

8,2

21,98

21,98

16,5

44,22

44,22

37,31

100,00

Papelão

MATÉRIA
ORGÂNICA

Madeira
Matéria Orgânica

GRAVIMETRIA

33,80

Roupas e tecidos velhos
Fralda/ Absorvente/
REJEITOS

Papel Higiênico
Isopor
Algodão
Areia, pedra, entulho

TOTAL

100,00

Fonte: ISNEP Engenharia (2016).

Gráfico 01: Percentual dos Resíduos estudados no dia 25 de Maio de 2016 (Quarta-Feira).

Fonte: ISNEP Engenharia (2016).
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Quadro 13: Gravimetria realizada no dia 27 de Maio de 2016 (Sexta-Feira)
PESO
TIPOLOGIA

MATERIAL

(KG)

FRAÇÃO

GRAVIMETRIA

Plástico Mole

2,6

6,92

Plástico Duro

2,1

5,59

Papelão

2,9

7,72

RECICLÁVEIS Papel

1,2

3,20

Metal

5,3

14,11

Vidro

1,2

3,20

12,6

33,56

33,56

9,65

25,70

25,70

40,75

Borracha
MATÉRIA
ORGÂNICA

Madeira
Matéria Orgânica
Roupas e tecidos velhos
Fralda/ Absorvente /Papel

REJEITOS

Higiênico
Isopor
Algodão
Areia, pedra, entulho

TOTAL

37,55

100,00

100,00

Fonte: ISNEP Engenharia (2016).

Gráfico 02: Percentual dos resíduos estudados no dia 27 de Maio de 2016 (Sexta-Feira).

Fonte: ISNEP Engenharia (2016).
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Quadro 14: Gravimetria realizada no dia 30 de Maio de 2016 (Segunda-Feira)
PESO
TIPOLOGIA

RECICLÁVEIS

MATÉRIA
ORGÂNICA

MATERIAL

(KG)

FRAÇÃO

Plástico Mole

2,2

5,96

Plástico Duro

2,4

6,50

Papelão

3,7

10,03

Papel

1,9

5,15

Metal

4,4

11,92

Vidro

0,7

1,90

Borracha

0,4

1,08

9,6

26,02

26,02

11,6

31,44

31,44

Madeira
Matéria Orgânica

GRAVIMETRIA

42,55

Roupas e tecidos velhos
Fralda/ Absorvente /Papel
REJEITOS

Higiênico
Isopor
Algodão
Areia, pedra, entulho

TOTAL

36,9

100,00

100,00

Fonte: ISNEP Engenharia (2016).

Gráfico 03: Percentual dos Resíduos estudados no dia 30 de Maio de 2016 (Segunda-Feira).

Fonte: ISNEP Engenharia (2016).
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7.7.3 RESULTADO CONSOLIDADO
Quadro 15: Gravimetria Média dos 3 estudos realizados
TIPOLOGIA

MATERIAL

PESO

PESO

PESO

PESO

(KG) DIA

(KG) DIA

(KG) DIA

MÉDIO

25/05/2016 27/05/2016

30/05/2016

(KG)

FRAÇÃO
MÉDIA

GRAVIMETRIA
MÉDIA

Plástico Mole

2,76

2,6

2,2

2,52

6,76

Plástico Duro

1,65

2,1

2,4

2,05

5,50

2

2,9

3,7

2,87

7,70

RECICLÁVEIS Papel

1,5

1,2

1,9

1,53

4,12

Metal

3,75

5,3

4,4

4,48

12,03

Vidro

0,55

1,2

0,7

0,82

2,19

Borracha

0,4

0

0,4

0,27

0,72

8,2

12,6

9,6

10,13

27,20

27,20

16,5

9,65

11,6

12,58

33,78

33,78

37,31

37,55

36,9

37,25

100,00

100,00

Papelão

MATÉRIA
ORGÂNICA

39,02

Madeira
Matéria
Orgânica
Roupas e
tecidos velhos
Fralda/
Absorvente

REJEITOS

/Papel
Higiênico
Isopor
Algodão
Areia, pedra,
entulho.

TOTAL

Fonte: ISNEP Engenharia, 2016.
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Gráfico 04: Percentual médio dos Resíduos estudados.

Fonte: ISNEP Engenharia (2016).

7.7.4 RESULTADOS E DISCUSSÕES DO ESTUDO
Para o levantamento dos dados utilizamos as informações colhidas no estudo da
gravimetria dos resíduos sólidos urbanos e informações junto à Prefeitura, órgão responsável
pela coleta, transporte e disposição dos resíduos da limpeza urbana do município.
Ao analisar o estudo gravimétrico realizado no município, verificamos que os resíduos
menos gerados foram os orgânicos, representando 27,20% das amostras, esse valor pode ser
atribuído ao fato das famílias e os feirantes reaproveitarem grande parte da matéria orgânica
para alimentar os animais.
Verificamos também que a fração reciclável representa cerca de 39,02% dos resíduos
gerados, representando a maior parcela dos resíduos estudados, o que nos revela que grandes
parcelas dos resíduos deveriam ser reciclados e/ou reaproveitados em vez de serem
encaminhados para o lixão.
Restando os rejeitos que representaram cerca de 33,78% das amostras.
7.8 CARACTERIZAÇÃO E COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS DO MUNICÍPIO
Os estudos gravimétricos realizados no item anterior são de grande importância para
podermos caracterizar a composição e quantificar a geração de cada tipo de resíduo, para
posteriormente fazer os planejamentos necessários para a gestão dos resíduos sólidos no
decorrer do plano.
Outros dados que também podem ser utilizados são os valores encontrados nos estudos
realizados no Plano de Regionalização da Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Estado da
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Paraíba, que nos dá o percentual de 64% para os resíduos orgânicos, 23% para os recicláveis e
13% para os rejeitos em municípios com as características semelhantes a Serra da Raiz,
conforme o quadro a seguir.
Quadro16: Geração dos resíduos sólidos em Serra da Raiz
COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS
POPULAÇÃO GERAÇÃO
MUNICÍPIO

URBANA

TOTAL

2010 (HAB.)

2010

REJEITO
ORGÂNICOS RECICLÁVEIS
64% (KG)

23% (KG)

(KG/DIA)
Serra da Raiz

3.204

1.922

TOTAL
PARA ATERRO
13% (KG)

1.230

442

250

Fonte: IBGE, 2010; GEOTECHNIQUE, 2013.

7.8.1 CONCLUSÃO
A determinação da composição gravimétrica proporciona ao município conhecer a
porcentagem média das frações de cada tipo de resíduo gerado, permitindo um planejamento
das ações voltadas ao gerenciamento integrado dos resíduos sólidos urbanos. A composição
gravimétrica pode ser utilizada para escolha das alternativas de tratamento, bem como no seu
dimensionamento, pois possibilita, aliada a taxa de geração, conhecer a estimativa da
quantidade gerada por cada categoria avaliada. A fração reciclável representa cerca de 39,02%
dos resíduos gerados, devendo desta forma ocorrer o gerenciamento dos resíduos visando sua
reciclagem, para isso deve ser implantada a coleta seletiva no município.
Através de coleta seletiva, triagem e reciclagem geram-se benefícios como: diminuição
da quantidade de resíduos a serem aterrados, redução dos custos com disposição final em
aterro sanitário, preservação de recursos naturais, economia de energia, diminuição de
impactos ambientais, geração de empregos e novos negócios.
Mesmo com baixa porcentagem de resíduos orgânicos, devemos ressaltar a
importância de estruturar uma Central de Compostagem, para gerar composto orgânico com a
fração compostável, além do município instituir programas educacionais para incentivar a
compostagem domiciliar.
Salientamos que quanto mais vezes o estudo gravimétrico for realizado maior será sua
representatividade e este procedimento deve ser repetido durante o horizonte do plano.

116

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ /PB

PLAPLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLDOS

CAPÍTULO 5
8. PROGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
8.1 EVOLUÇÃO POPULACIONAL
Para o planejamento das ações necessárias de adequação dos sistemas de limpeza
urbana e manejo de resíduos sólidos, faz-se necessário estimar a geração futura de resíduos
sólidos ao longo da validade do plano. Esta estimativa exige inicialmente uma projeção da
evolução populacional para o horizonte do plano, seguida de uma projeção da geração de
resíduos sólidos do município para o mesmo período.
Para calcularmos a evolução populacional do município de Serra da Raiz utilizamos os
dados coletados no IBGE, e usamos o método aritmético e a taxa anual de crescimento da
população total e urbana para obtermos a estimativa da população futura do município.
Tabela 21: Número de habitantes de Serra da Raiz

CENSO IBGE (ANO)

POPULAÇÃO TOTAL
DE SERRA DA RAIZ
(HAB)

POPULAÇÃO URBANA
DE SERRA DA RAIZ
(HAB)

2000
2007
2010

3.436
3.130
3.204

2.135

Fonte: IBGE, Resultados do Censo 2010.

8.2 MÉTODO ARITMÉTICO
Consiste em somar, à população atual, sempre o mesmo número de habitantes em
iguais períodos do tempo. Graficamente, o crescimento é representado por uma linha reta,
utilizando como base os dois últimos censos.
A expressão que traduz este método é a seguinte:

117

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ /PB

PLAPLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLDOS

P=
Onde:
P = população futura do ano T
P2 = população do último censo
P1 = população do penúltimo censo
T2 = ano do último censo
T1 = ano do penúltimo censo
8.2.1 RESULTADOS
Com base nos cálculos fizemos uma estimativa da população de Serra da Raiz para o
ano de 2036, pois os programas, ações e metas deste plano estão baseados e mensurados para
um horizonte de 20 anos.
A partir desta estimativa, podemos dimensionar a quantidade de equipamentos que
deverão ser adquiridos, a capacidade de processamento necessárias para galpões de triagem e
pátios de compostagem e a vida útil de aterros sanitários.
8.2.2 RESULTADO PARA O MÉTODO ARITMÉTICO
Calculando através do método aritmético verificamos que a população total de Serra
da Raiz estimada para 2036 seria de 3.845 habitantes.

8.2.3 TAXA DE CRESCIMENTO POPULACIONAL
A taxa de crescimento populacional (% / ano) consiste na variação percentual da
população em um determinado período. Para obter a taxa média de crescimento anual em
determinado período, conforme tabela acima, utiliza-se a seguinte equação:

K=

-1

Onde: k = taxa média de crescimento anual;
P2 = População do ano 2010 (3.204 habitantes);
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P1 = população do ano 2007 (3.130 habitantes);
T2 = ano 2 (2010);
T1 = ano 1 (2007).
Utilizando a equação a cima e substituindo as incógnitas pelos dados e valores
encontrados no IBGE, encontramos o valor da taxa de crescimento populacional K = 0,78%
ao ano.
8.2.4 RESULTADO UTILIZANDO A TAXA DE CRESCIMENTO ANUAL DA
POPULAÇÃO
O quadro abaixo mostra o resultado estimado na evolução populacional utilizando a
taxa anual de crescimento total e urbana de 0,78% no município.
Tabela 22: Evolução populacional utilizando a taxa de crescimento anual

ANO

POPULAÇÃO
TOTAL (HAB)

POPULAÇÃO
URBANA
(HAB)

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023

3.204
3229
3254
3280
3305
3331
3357
3383
3409
3436
3463
3490
3517
3545

2.135
2152
2168
2185
2202
2220
2237
2254
2272
2290
2307
2325
2344
2362

ANO

POPULAÇÃO
TOTAL (HAB)

POPULAÇÃO
URBANA
(HAB)

2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036

3572
3600
3628
3656
3685
3714
3743
3772
3801
3831
3861
3891
3921

2380
2399
2418
2436
2455
2475
2494
2513
2533
2553
2573
2593
2613

Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

Outros dados que podem ser utilizados na estimativa populacional são as informações
contidas no Plano de regionalização da gestão integrada de resíduos sólidos do estado da
Paraíba, conforme o quadro a baixo:
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Tabela 23: Evolução populacional utilizando os dados do Plano de regionalização da
gestão integrada de resíduos sólidos do estado da Paraíba

MUNICÍPIO

POPULAÇÃO
URBANA 2010

GERAÇÃO
PARA 2010
(KG/DIA)

Serra da Raiz

3.204

1.922

PROJEÇÃO
POPULAÇÃO
URBANA 2030
(HAB.)
3.558

PROJEÇÃO
GERAÇÃO
PARA
2030 (KG/DIA)
2.135

Fonte: IBGE, Resultados do Censo 2010.

8.3 IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA
A coleta seletiva foi definida na Lei Federal nº 12.305/2010, a qual estabelece a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, como a coleta de resíduos sólidos antecipadamente separados,
levando em consideração a sua constituição e composição, bem como, devendo ser
implementada por municípios com intuito de encaminhar as ações destinadas ao atendimento
do princípio da hierarquia na gestão de resíduos (ABRELPE, 2013), e é um dos itens do
conteúdo mínimo exigido para um Plano Municipal Simplificado de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PSGIRS) conforme determina o artigo 51, § 1º, no inciso VIII, do Decreto
n° 7.404, de 23 de dezembro de 2010, abaixo transcrito:
“Art.51. Os Municípios com população total inferior a vinte mil habitantes, apurada com
base nos dados demográficos do censo mais recente da Fundação Instituto Brasileiro de
Geografia Estatística - IBGE poderão adotar planos municipais simplificados de gestão
integrada de resíduos sólidos.
§1º Os planos municipais simplificados de gestão integrada de resíduos sólidos referidos
no caput deverão conter:
VIII - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a
redução, a reutilização, a coleta seletiva e a reciclagem de resíduos sólidos”
A Coleta Seletiva é uma importante ação para o município realizar, pois através da
separação por tipologia dos resíduos fará com que os mesmos sigam seu caminho para
reciclagem, reutilização ou destinação final ambientalmente correta, pois o resíduo separado
corretamente deixa de ser lixo e diversos tipos de materiais que seriam descartados passam a
ser reaproveitados trazendo vários benefícios a população, como os seguintes:
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 Os materiais são separados por tipos (plástico, papel, vidro, metais, orgânico, etc), sendo,
cada resíduo, destinado a um processo independente de reciclagem;
 Sem essa separação e coleta seletiva não é possível reciclar nenhum material que é
recolhido pelo serviço de coleta de lixo urbano comum das prefeituras;
 Todo esse processo envolve uma economia, indústrias e colaboradores são beneficiados
com geração de lucro e postos de trabalho;
 Os processos de reciclagem, de modo geral, geram novamente uma matéria-prima de
qualidade para ser reutilizada e exige menos desperdício de água e energia;
 Com os materiais recicláveis em mãos, o homem não necessita retirar recursos na
natureza;
 A coleta seletiva ajuda a aumentar a conscientização da população em relação ao consumo
sustentável e a preservação do meio ambiente;
 Com a coleta seletiva todos os resíduos são devidamente descartados e evitam a poluição
do solo e lençóis freáticos, além de evitar a poluição das ruas e esgotos que podem causar
enchentes e, consequentemente, grandes prejuízos aos cofres públicos e aos moradores das
cidades.

Figura 25: Coleta Seletiva
Fonte: Ministério do Meio Ambiente

Diante desses benefícios o município deve implantar o sistema de coleta seletiva, pois
conforme o estudo gravimétrico realizado dividimos os resíduos em três tipologias:
recicláveis, orgânicos e rejeitos, onde a parcela dos orgânicos e recicláveis representam mais
de 60% dos rejeitos e com essa ação deixariam de ser encaminhados para o lixão ou aterro,
além dos demais benefícios comentados anteriormente.
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Os materiais recicláveis representaram 55,68% dos resíduos estudados, e são aqueles que
após sofrerem uma transformação física ou química, podem ser reutilizados no mercado, seja
sob a forma original ou como matéria-prima de outros materiais para finalidades diversas,
observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do SISNAMA
e, se couber, do SNVS e do SUASA.
A matéria orgânica representa 27,20% dos resíduos estudados e é aquela que pode ser
reutilizada, após processo aeróbio de compostagem, como composto orgânico e reintegrada ao
ambiente com objetivo de desenvolvimento de projetos agrícolas, silvícolas e/ou pastoris.
A efetividade de programas de coleta seletiva requer necessariamente o envolvimento dos
cidadãos, com a participação social, isto é para a implantação da coleta seletiva o município
deverá realizar a conscientização da população mostrando os benefícios e a importância dessa
ação e como deve ser realizada, deve ser discutido exaustivamente, incluindo-se cada
indivíduo da área implantada.
O município deve investir em infraestrutura para dar suporte às mudanças necessárias à
coleta seletiva, ou seja, elaborar e executar planos de ações para realizar o programa de coleta
seletiva e inserir máquinas e equipamentos adaptados para o processo de acondicionamento,
coleta e transporte desses resíduos, bem como implantar um Galpão de triagem para receber
os resíduos coletados e realizar a triagem dos mesmos e, posteriormente fazer com que
retornem ao ciclo produtivo e ao ambiente de forma apropriada.
Para a destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos orgânicos deverá ser
implantado o pátio de compostagem, devidamente projetado para atender as demandas do
município, bem como orientar a população a realizar a compostagem domiciliar.
Inserir Pontos de entrega Voluntária (PEV), que consiste em instalações de contêineres ou
recipientes em locais públicos para que a população, voluntariamente, possa fazer o descarte
dos materiais separados em suas residências.
É importante implantar a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras
formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por
pessoas físicas de baixa renda.
A conscientização da população torna-se de grande importância, ao passo que a coleta
seletiva é considerada como um pilar de sustentação para a implantação do plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, sem a qual não há condições de se criar essa estrutura.
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8.3.1 CATADORES DE MATÉRIAS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS
Os catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis são de grande importância para a
implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), pois eles tem prioridades
nas atividades da coleta seletiva, triagem, classificação, processamento e comercialização dos
resíduos reutilizáveis e recicláveis, contribuindo de forma significativa para a cadeia
produtiva da reciclagem e evita o descarte de materiais em lixões e aterros sanitários, que
podem ser reaproveitados.
De acordo com o censo demográfico realizado pelo IBGE de 2010, verificamos que o
percentual de catadores que residem em áreas urbanas no Brasil é de 93,3%; a região Sudeste
apresenta uma porcentagem representativa de 96,2% e o menor percentual está presente na
região Nordeste, 88,5%.
Também podemos destacar com dados do o censo demográfico realizado pelo IBGE
de 2010 os seguintes dados:
•

A média de idade dos catadores é de 39,4 anos;

•

O sexo masculino é predominante entre as pessoas que desempenham essas atividades;

•

Apenas 38,6% apresentam alguma relação contratual de trabalho;

•

Quanto à remuneração embolsada, os dados do censo apontam que a renda média em
2010, segundo os próprios catadores, era de R$ 571,56. Ressaltando que nessa época o
salário mínimo era R$ 510,00.
Estima-se que 90% da quantidade total de material reciclado no Brasil são recuperados

pelos 400 a 600 mil catadores, numa geração de 180 mil toneladas de resíduos por dia, das
quais 58 mil são de materiais recicláveis. O esforço dos Catadores contribui para que sejam
reciclados, no Brasil, 98% das latinhas de alumínio, 56% do plástico, 48% do papel e 47% do
vidro. Trazendo diversas vantagens como:
•

Maior vida útil para os aterros sanitários das cidades;

•

As prefeituras municipais economizam recursos no serviço de coleta de lixo
convencional;

•

Os Catadores conseguem sua inserção social.
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8.3.2 LEGISLAÇÃO
A inclusão social dos catadores vem sendo objeto de grande importância e
preocupação da população e dos poderes legislativos e já existe uma série de medidas,
decretos e instruções normativas de fomento à atividade de catação, conforme alguns
exemplos citados abaixo:
 Decreto 5.940, de 25 de Outubro de 2006 que Institui a separação dos resíduos
recicláveis descartados pelos órgãos e entidades da administração pública federal direta e
indireta, na fonte geradora, e a sua destinação às associações e cooperativas dos catadores
de materiais recicláveis, e dá outras providências.
 Lei 11.445, de 05 de Janeiro de 2007 que tem como um dos objetivos a dispensa de
licitação 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 de materiais recicláveis, com
o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde
pública. Desta forma os municípios devem dar prioridade para as cooperativas e
associações de Catadores nas atividades de reaproveitamento de resíduos e da coleta
seletiva. Assim, nas cidades onde há organizações de Catadores, eles têm esse direito de
preferência na contratação.
 Decreto nº 7.217, de 21 de junho de 2010 que regulamenta a Lei nº 11.445, de 5 de
janeiro de 2007, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico, e dá outras
providências
 Instrução normativa MPOG nº 1, de 19 de Janeiro de 2010 que dispõe sobre os
critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, contratação de serviços ou
obras pela Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e dá outras
providências.
 Lei nº 12.375, de 30 de Dezembro de 2010, art.5º e art. 6º Dispões que os
estabelecimentos industriais farão jus, até 31 de dezembro de 2014, a crédito presumido
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do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na aquisição de resíduos sólidos
utilizados como matérias-primas ou produtos intermediários na fabricação de seus
produtos. Somente poderá ser usufruído se os resíduos sólidos forem adquiridos
diretamente de cooperativa de catadores de materiais recicláveis com número mínimo de
cooperados

pessoas físicas definido em ato do Poder Executivo, ficando vedada,

neste caso, a participação de pessoas jurídicas.

 Lei 12.305, de 2 de Agosto de 2010 que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos;
altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998, São objetivos da Política Nacional de
Resíduos Sólidos a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas
ações que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e o
incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis dentre outras providencias.

 Decreto nº 7.404, de 23 de Dezembro de 2010 que regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de
agosto de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, cria o Comitê
Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador para a
Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e dá outras providências.
 Decreto nº 7.405, de 23 de Dezembro de 2010 que institui o Programa Pró-Catador,
denomina Comitê Interministerial para Inclusão Social e Econômica dos Catadores de
Materiais Reutilizáveis e Recicláveis o Comitê Interministerial da Inclusão Social de
Catadores de Lixo criado pelo Decreto de 11 de setembro de 2003, dispõe sobre sua
organização e funcionamento, e dá outras providências.
8.3.3 DAS ASSOCIAÇÕES DE CATADORES
Foi observado no município de Serra da Raiz a presença de catadores de recicláveis no
lixão e o município possui três catadores cadastrados, porém o município deve fazer uma
investigação para verificar se existem mais catadores e realizar o cadastramento e incentivar a
criação da associação dos catadores de Serra da Raiz. As associações tem por objetivo
principal, a contratação de serviços para seus associados em condições e preços convenientes,
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organizando o trabalho para aproveitar a capacidade dos catadores associados, distribuindo-os
conforme suas aptidões e interesses coletivos. Além disso, fornece assistência aos associados
no que for necessário para melhor executarem o trabalho.
Quadro 17: Relação dos Catadores de recicláveis cadastrados em Serra da Raíz
QUANTIDADE

NOME DO CATADOR

01

Gilberto Luís da Silva

02

Fernando Euzébio da Silva

03

Maria Leandro da Costa
Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, 2016.

O investimento na criação de associações possui vários pontos positivos, a saber:
 Criação de empregos, que engloba desde a gerência até os empregados envolvidos na
separação dos Resíduos Sólidos;
 Conscientização geral da população;
 Cadastramento e regularização dos catadores de lixo;
 Melhoria da qualidade de trabalho e vida dos catadores, uma vez que na medida em que se
tornam regularizados, passam a ter um apoio da população, passando o material a ser
valorizado, pois deixam de passar por atravessadores.
Os Catadores se organizam em associações e cooperativas para favorecer:
 Melhoria das condições de trabalho e da qualidade de vida;
 Comercialização de um maior volume de materiais recicláveis;
 Troca de informação entre seus integrantes e outros parceiros;
 Negociação com o Poder Público e acompanhamento de políticas públicas;
 Mobilização e sensibilização da sociedade sobre a realidade dos Catadores bem como para
a necessidade da preservação ambiental;
 Captação de recursos por meio de projetos;
 Contratação, pelos órgãos públicos, sem licitação;
 Autonomia para negociar a venda de materiais recicláveis;
 Defesa dos direitos dos Catadores;
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 Investimentos que beneficiam todos os integrantes, como cursos de capacitação,
construção de galpões de triagem, compra de equipamentos e veículos.
8.4 IMPLANTAÇÃO DE PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV’S)
Os PEVs (postos de entrega voluntária) são uma alternativa para a realização do
recolhimento de materiais urbanos recicláveis. Serão criados pela prefeitura e estão instalados
em diversas cidades, com o objetivo único de diminuir a quantidade de lixo descartado em
locais públicos, terrenos baldios e córregos. Evitando assim a proliferação de doenças,
enchentes e de animais que são atraídos pelo acúmulo de lixo.
A instalação de postos de entrega voluntária (PEV) deve ser em locais estratégicos
para melhorar a operação da coleta seletiva no município. A mobilização da sociedade, a
partir das campanhas, pode estimular iniciativas em conjuntos habitacionais e edifícios
comerciais e públicos.
O município deve utilizar contêineres ou pequenos depósitos, colocados em pontos
físicos no município, onde o cidadão, espontaneamente, deposite os recicláveis.
A Resolução de número 275 de 25 de abril 2001, Estabeleceu o código de cores para
os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na identificação de coletores e transportadores,
bem como nas campanhas informativas para a coleta seletiva, conforme a figura abaixo.

Figura 26: Código das cores utilizadas nos Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s)
Fonte: Resolução CONAMA 275/01.
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Figura 27: Exemplo de Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s)
Fonte: Ministério do Meio Ambiente.

8.5 IMPLANTAÇÃO DO GALPÃO DE TRIAGEM DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
URBANOS
O galpão de triagem é uma obra de engenharia civil, sanitária e ambiental que tem
como finalidade receber os resíduos sólidos urbanos coletados no município e realizar a
triagem desses resíduos, que consiste na operação de separação e limpeza dos diversos
resíduos e/ou componentes dos resíduos de outros materiais indesejáveis, tratados de acordo
com processos normalizados pela PNRS, assegurando a disposição final adequada para cada
tipo de materiais e resíduos.
O Galpão de triagem será desenvolvido e planejado com o objetivo de diminuir
problemas ambientais causados pelo acúmulo de resíduos sólidos no meio ambiente e aplicar
os métodos de reciclagem e reutilização para os materiais previamente segregados e desta
forma oferecer disposição final adequada para a massa que ainda não possui viabilidade
econômica ou sanitária.
8.5.1 INFRAESTRUTURA DO GALPÃO DE TRIAGEM
Para a implantação do Galpão de triagem do município de Serra da Raiz vamos utilizar
o modelo de Galpão sugerido pelo PAC, em 2008.
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Tabela 24: Equipamentos previstos para o galpão de triagem com 300 m2
QUANTIDADE

EQUIPAMENTOS

(UND)

Prensa

1

Balança

1

Carrinho

1
Fonte: PAC, 2008.

8.5.2 PLANEJAMENTO E ETAPAS DE TRABALHO
As atividades realizadas no galpão obedecerão a seguinte sequência para o processo de
beneficiamento dos resíduos /materiais:
1- Recepção: Local onde o caminhão coletador depositará os resíduos recémchegados;
2 - Triagem primária: Nesta etapa serão separados até 16 tipos de materiais em
tambores, “bags” e sacos pendurados próximos aos triadores.
3- Triagem secundária: Nesta etapa serão retriados alguns tipos de materiais (papéis,
plásticos, metais);
4 - Prensagem: É realizada a pesagem do material após a triagem;
5- Estoque: Após todos os procedimentos o material será estocado para posteriormente
ser encaminhado para uma disposição ambientalmente adequada.
As figuras abaixo as etapas de trabalho e o fluxograma das atividades.
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Figura 28: Etapas de trabalho no galpão
Fonte: Galpão sugerido pelo PAC, em 2008

Figura 29: Fluxograma das atividades no galpão de triagem
Fonte: Galpão sugerido pelo PAC, em 2008

8.5.3 ORGANIZAÇÃO DAS EQUIPES DE TRABALHO
O dimensionamento desta equipe decorrem todas as demais características da
instalação. O quadro a seguir contém indicações básicas para o dimensionamento equilibrado
das diversas tarefas.
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Figura 30: Dimensionamento das tarefas no galpão de triagem
Fonte: Elementos para a organização da Coleta Seletiva e Projeto dos Galpões de Triagem (2008).

8.5.4 ORGANIZAÇÃO DO GALPÃO
Em terrenos planos é recomendável a utilização de equipamentos leves, de pequeno
porte, tais como talhas elétricas para elevação de “bags” na recepção de materiais e
empilhadeiras manuais para a movimentação dos fardos com os materiais processados, no
momento da expedição.

Figura 31: Organização do galpão
Fonte: Elementos para a organização da Coleta Seletiva e Projeto dos Galpões de Triagem (2008).
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8.5.5 ORGANIZAÇÃO DA ÁREA DE TRIAGEM
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 em cada localidade. 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.
Na maioria dos galpões são obtidos dezenas de tipos de material, como mostra a figura:

Figura 32: Tipologia dos recicláveis
Fonte: IPT-SP e SEBRAE-SP.

8.5.6 TRIAGEM EM MESA LINEAR
Observemos a possibilidade de organização da atividade de triagem demonstrada a
seguir:
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Figura 33: Triagem em mesa linear
Fonte: Sugerido pelo PAC, em 2008

Desta forma é possível obter 16 tipos diferentes de material, triados e colocados nos
tambores ou sacos.
8.5.7 TRIAGEM EM MESAS TRANSVERSAIS DE MADEIRA
Esta outra forma de organização da triagem permite a operação de um número maior
de triadores por unidade de área.
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Figura 34: Triagem em mesas transversais de madeira
Fonte: Sugerido pelo PAC, em 2008

Esta forma de organização também permite obter 16 tipos diferentes de material.
8.5.8 EQUIPAMENTOS INTERNOS
Os equipamentos mais comuns, utilizados nos galpões de triagem, são apresentados na
fugira abaixo.

Figura 35: Equipamentos internos
Fonte: IPT-SP e SEBRAE-SP.
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8.5.9 DEFINIÇÃO DA ESTRUTURA DA EDIFICAÇÃO DO GALPÃO DE
TRIAGEM
Para a definição do tipo de estrutura para a edificação do galpão de triagem, temos as
seguintes alternativas.
 Estruturas em concreto armado:

Figura 36: Galpão com estrutura em concreto armado
Fonte: Galpão sugerido pelo PAC, em 2008

 Estruturas metálicas:

Figura 37: Galpão com estrutura metálica
Fonte: Galpão sugerido pelo PAC, em 2008.

A definição de um pé direito mais alto favorece as condições de conforto e permite,
dentro dos limites dos equipamentos utilizados, verticalizar a armazenagem dos materiais.
Recomenda-se a utilização de mezaninos (ou jiraus) sempre que possível, onde podem ser
implantados um pequeno escritório, sanitários e vestiários, um pequeno refeitório e outros
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espaços necessários, deixando-se o pavimento térreo livre para as atividades de
processamento e estoque dos materiais.
 Fechamento de alvenaria:
As alvenarias podem ser executadas com blocos cerâmicos ou de concreto, ou outra
solução que se mostrar adequada.
Nos galpões serão processados muitos materiais incendiáveis, por este motivo serão
implantadas:
 Equipamentos de combate ao fogo são necessários.
 Colocação da alvenaria internamente à estrutura metálica, como mostra a Figura.

Figura 38: Alvenaria internamente à estrutura metálica
Fonte: Sugerido pelo PAC, em 2008.

 Aberturas
Na definição das aberturas recomenda-se:
 Prever ventilação superior cruzada, sempre que possível;
 Explorar o uso de “sheds” e superfícies brancas para redução da iluminação artificial;
 Utilizar exaustores eólicos, sempre que possível como os da figura abaixo.
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Figura 39: Exaustores eólicos
Fonte: Sugerido pelo PAC, em 2008.

 Instalações de apoio
Como já afirmado, as instalações de apoio podem ser localizadas em pavimento
superior (mezanino) ou, eventualmente, numa edificação anexa ao Galpão, deixando-se o piso
deste o mais livre possível para a realização das tarefas específicas de triagem e
processamento dos materiais.
Especificações para as instalações de apoio:
 Escritório: prever área suficiente de no mínimo de 12 m²;
 Sanitário / Vestiário: consultar a NR 24/78 do Ministério do Trabalho e Emprego;
 Refeitório: prever espaço suficiente, sugere-se 1 m² por usuário;
 Prever instalação de pia, bebedouro, aquecedor de marmitas e fogão;
 Prever possibilidade de sua conversão em sala de reuniões e treinamento, usando mesas
móveis.
A imagem abaixo apresenta algumas recomendações importantes relacionadas a esta parte
das instalações:
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Figura 40: Instalações de apoio
Fonte: NR 24/78 Ministério do Trabalho e Emprego.

 Distribuição de energia
Na definição das redes elétricas é necessário:
 Prever posição das prensas;
 Prever outras tomadas de apoio;
 Aterrar a rede.
 Distribuição de água
Ao definir as redes de distribuição de água é recomendável:
 Prever diversos pontos de uso pelo galpão;
 Prever solução para lavagem de pisos, mesas de triagem e silo.
 Outras instalações
Prever também:
 Distribuição de telefonia e dados;
 Proteção contra descargas atmosféricas;
 Proteção contra incêndio.
 Captação e uso da água pluvial
Sempre que for possível recomenda-se a utilização das águas pluviais para a realização
de tarefas secundárias (limpeza, rega de plantas e outras); nestes casos é necessário:
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Sistema de captação, filtragem, conservação e distribuição.
 Detalhes construtivos importantes
Os detalhes construtivos que são apresentados a seguir foram extraídos dos projetos de
alguns galpões atualmente em funcionamento. São detalhes que foram criados pelo
desenvolvimento da prática e selecionados com base na observação da atividade nestas
unidades.
Sua execução certamente facilitará o trabalho das pessoas envolvidas nas atividades do
galpão sem acrescentar custos significativos.
 Silo de recepção e mesa de triagem
O silo de entrada dos materiais tem se mostrado eficiente pelas seguintes razões:
 Facilidade de descarregamento (podendo ser utilizada pequena talha elétrica quando
necessária);
 Permite bom acúmulo de material (importante para garantir a continuidade do trabalho);
 Sua colocação no nível da bancada torna fácil o acesso dos triadores com o mínimo
esforço;
 O detalhe do tubo sob a mesa se destina à colocação de sacos ou recipientes para os
materiais menos usuais em local de fácil acesso ao triador.

Figura 41: Detalhes construtivos do silo de recepção e da mesa de triagem
Fonte: Galpão sugerido pelo PAC, em 2008
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 Baias intermediárias
Na execução das baias intermediárias destinadas ao armazenamento, por tipo, dos
materiais já triados, recomenda-se observar o seguinte:
 Usar estrutura em perfis metálicos;
 Usar tela trançada de fio grosso;
 Prever dispositivo de travamento superior;
 Prever dispositivo para fechamento frontal.

Figura 42: Baias de retriagem
Fonte: Sugerido pelo PAC, em 2008

 Pisos
Na execução dos pisos sugere-se que sejam observadas as seguintes recomendações:
 Piso interno: sugere-se o uso de concreto desempenado simples;
 Piso externo: sugere-se a compactação do solo e a distribuição de pedra 1 ou pedrisco
Deve haver um cuidado maior com os locais de tráfego de veículos de carga.
8.6 COMPOSTAGEM
A compostagem é um processo de transformação que pode ser executado com parte do
nosso lixo doméstico resultando em um excelente adubo para ser utilizado em hortas, vasos de
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plantas, jardins ou algum terreno que você tenha disponível. Este é um dos métodos mais
antigos de reciclagem onde imitamos os processos da natureza para melhorarmos a terra. Este
processo envolve transformações extremamente complexas de natureza bioquímica,
promovidas por milhões de microrganismos do solo que têm na matéria orgânica in natura sua
fonte de energia, nutrientes minerais e carbono.
As vantagens na adoção destes sistemas de reciclagem orgânica de resíduos urbanos e
rurais são:
 No processo de decomposição em compostagem ocorre somente a formação de CO2, H2O
e biomassa (húmus), por ser um processo de fermentação que ocorre na presença de
oxigênio (aeróbico), permite que não ocorra a formação de CH4 (gás metano);
 Redução do lixo destinado ao aterro, com a consequente economia com os custos de aterro
e aumento de sua vida útil;
 Revalorização e aproveitamento agrícola da matéria orgânica;
 Reciclagem de nutrientes para o solo;
 Processo ambientalmente seguro;
 Eliminação de patógenos devido à alta temperatura atingida no processamento;
 Economia de tratamento de efluentes.
Os compostos produzidos devem apresentar alta qualidade para serem considerados
como condicionadores de solo. As usinas de compostagem devem possuir estrutura
compatível com o volume gerado localmente e aplicar conhecimentos multidisciplinares para
acompanhamento dos fatores que regem a compostagem no pátio.
Os materiais orgânicos que podem ser compostados classificam-se de uma forma
simplificada em castanhos e verdes. Os castanhos são aqueles que contêm maior proporção de
carbono e os verdes são os de maior proporção de nitrogênio. Para que a compostagem
decorra de uma forma melhor, convém ter a maior diversidade de resíduos possível, numa
proporção aproximadamente igual dos castanhos e verdes.
O quadro abaixo contém sugestões de elementos que podem ou não ser compostados, além
de exemplificar os compostos castanhos e verdes.
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Quadro 18: Elementos que podem ou NÃO podem ser compostados
MATERIAIS QUE PODEM SER

MATERIAIS QUE NÃO PODEM SER

COMPOSTADOS

COMPOSTADOS

Elementos verdes:

Fezes e urina humana e de animais domésticos

•

Restos e cascas de frutas, legumes e verduras;

•

Bagaço de cana;

•

Restos ou migalhas de pães ou biscoitos;

•

Esterco de galinha, gado ou cavalo (animais

Produtos químicos em geral
Papel colorido
Saquinho e conteúdo do aspirador

herbívoros);

Remédios

•

Pó de café inclusive o coador de papel

Pilhas e baterias

•

Restos de grãos.

Madeira tratada com pesticida ou verniz
Vidro, metal, papel, plástico e couro
Tinta

Elementos castanhos:
•

Aparas de ervas, raízes ou capim seco;

•

Restos de podas e jardinagem;

•

Cascas de árvores

•

Arbustos e árvores

•

Grama seca

•

Folhas secas

•

Serragem

Sementes
Poda de ervas invasoras e vegetais doentes
Gorduras, óleos ou graxa
Leite e seus derivados
Alimentos cozidos e salgados
Ossos
Restos de carne vermelha ou branca
Cebolas doentes

Fonte: Isnep Engenharia, 2016.
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Alguns cuidados devem ser tomados na escolha dos elementos para ser compostados,
pois se inserir materiais que não podem ser compostados no processo poderá acarretar
diversos transtornos e prejudicar a qualidade do composto produzido, tais como:
 Os materiais que não devem ser compostados podem atrair ratos, baratas e moscas além de
possivelmente hospedarem patógenos humanos que sobrevivem ao processo de
compostagem;
 Óleos e gorduras podem impermeabilizar o composto atrapalhando a sua degradação;
 Espere seu composto ficar pronto, quando inacabado ele retira nutrientes do solo para
terminar seu processo de decomposição. Além disso, contém substâncias nocivas às
plantas mais sensíveis.
8.6.1 DIMENSIONAMENTO DO PÁTIO DE COMPOSTAGEM
Para o dimensionamento do pátio de compostagem, vamos sugerir o seguinte modelo
de cálculo, vale salientar que na gravimetria dos resíduos urbanos realizada no município
obtivemos um volume relativamente baixo de matéria orgânica, que foi atribuído ao fato do
município não realizar a coleta dos resíduos de feira livre, além das famílias reaproveitarem a
matéria orgânica para alimentar os animais, ou fazerem compostagem domiciliar. Desta
forma, o município deverá fazer um estudo de viabilidade da inserção do Pátio de
compostagem e caso seja viável ou ocorra um aumento nos resíduos de materiais
comportáveis, o município poderá implantar o pátio de compostagem utilizando o modelo a
seguir.
8.6.2 MODELO DE CÁLCULO PARA O DIMENSIONAMENTO DO PÁTIO
DE COMPOSTAGEM
Para auxiliar e facilitar os cálculos vai sugerir e admitir alguns valores, conforme
vamos mostrando o passo a passo do dimensionamento.
1º Passo: Levantar os seguintes dados:
 Número de habitantes;
 Quantidade gerada de resíduos orgânicos expresso em Kg - (Q)
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 Adoção de forma geométrica: leira ou pilha
Sugerimos em forma de Leira:
 Adotar as dimensões da seção (Base = B, Altura = H);
Para melhor aeração dos resíduos as leiras devem ter no máximo 1,2 metros de largura por 1,2
metros de altura.
 Adotar a densidade da mistura - (D);
Pode se admitir a densidade dos resíduos como 550 kg/m3
 Período de compostagem medido em dias - (d);
A unidade vai dispor de um pátio dimensionado para um tempo de maturação do composto de
120 dias.
 Adotar um fator de segurança
Sugerimos algo em torno de 10% - (f)
2º Passo: Dimensionar a Leira
 Calcular a área da seção:
 Para uma Leira triangular = As = (B x H)/2;
 Calcular o volume da leira: - Volume = V = Q/D;
 Calcular o comprimento da leira: - Comprimento = L = V/As;
3º Passo: Cálculo do pátio
 Calcular a área da base da leira: Ab = B x L
 Calcular a área de folga para reviramento da leira (processos manuais ou mecanização
com tratores) Af = Ab
 Calcular a área útil Au = (Ab + Af) x d
 Calcular a área extra devido ao fator de segurança: Ae = Au x f;
 Calcular a área total do pátio: At = Au + Ae
Quanto as orientações para implantar o pátio de compostagem é válido frisar:
 Escolha um lugar sombreado, de fácil acesso e preferencialmente sobre a terra, de modo a
manter contato mais íntimo com a vida do solo;
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 Reduza o tamanho do material, picando ou rasgando;
 Coloque primeiro o material graúdo (o mais adequado é o de poda de árvores e cercas
vivas, devidamente picadas) até uma altura de 20 cm;
 Acrescente outros resíduos de jardim e de cozinha, evitando, porém, a formação de
camadas nitidamente diferenciadas de um único tipo de material;
 Mantenha o material solto e fofo;
 Depois de colocar o material, recubra com uma camada de grama, palha, folhas de
bananeira, de palmeira ou folhagem para protegê-lo tanto do ressecamento quanto de
chuvas fortes, conservando-lhe a umidade e o calor;
 Molhe sempre que necessário para manter a umidade, mas lembre-se que não deve ficar
muito úmido;
 Avalie a temperatura usando um termômetro de haste longa, uma barra de ferro ou
colocando a mão no interior do monte.
8.6.3

DIFICULDADES

ENCONTRADAS

NO

PROCESSO

DE

COMPOSTAGEM
O quadro a seguir relaciona as dificuldades e problemas no processo de compostagem
e sugere medidas para soluciona-los
Quadro 19: Problemas no processo de compostagem
EXEMPLOS

MOTIVOS
Falta de oxigênio devido à
compactação

Cheiro ruim

SOLUÇÕES

Revolver

Falta de oxigênio devido ao excesso
de água

Adicione palha, folhas ou
serragem (ricos em carbono)

Se o cheiro for de amônia

Cor branco-acinzentada

Falta de água e presença de fungos

Revolver e umedecer
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Falta de nitrogênio ou de
microrganismos

Pouca umidade

Adicione podas frescas de
grama, esterco fresco ou restos
de verduras

Adicione água ao revolver

O composto não aquece
O monte precisa ser revolvido

Pode estar pronto

O composto está muito
quente (acima de 70º)

Excesso de umidade

Monte muito grande

Excesso de água

Levar o material das bordas
para o centro

Verifique a maturidade do
composto

Reduza o tamanho

Evitar a incidência de água ou
materiais muito úmidos

Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

8.6.4 COMPOSTAGEM DOMICILIAR
A compostagem domiciliar é um processo que não requer grandes conhecimentos
técnicos, é simples, é economicamente e ecologicamente sustentável, uma vez que implica a
redução dos resíduos domésticos a enviar para o aterro sanitário, através da sua transformação
num composto fertilizante que pode ser usado como nutriente e corretivo do solo nos jardins,
hortas e quintais, bem como, em vasos e floreiras, o processo doméstico de compostagem é
uma alternativa viável para o reaproveitamento de resíduos em pequena escala. Como o
próprio nome diz, o sistema pode ser realizado nos quintais de casas com a técnica, estima-se
que uma família pode reduzir em mais de 70% o resíduo gerado em seu dia a dia.
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8.6.5 COMPOSTEIRA DOMÉSTICA
Para realizar o processo de transformação dos resíduos orgânicos domiciliar em
composto é necessária a utilização de uma composteira, que é o recipiente onde se deve
colocar os restos orgânicos. Existem vários tipos de composteiras, e até mesmo podem ser
construídas com paletes, baldes de plástico ou caixas de madeira. É importante que a
composteira tenha um sistema na parte inferior para deixar escorrer o chorume (o líquido
viscoso, percolado, de cor marrom escura, que se forma durante o processo de decomposição
dos alimentos que também pode ser usado como biofertilizante).

Figura 43: Composteira Doméstica
Fonte: Manual de Compostagem Doméstica

8.6.6 RESÍDUOS UTILIZADOS NA COMPOSTAGEM DOMICILIAR
Para realizar a compostagem doméstica todos os produtos orgânicos podem ser
colocados na composteira. Porém, para evitar maus odores e problemas no processo, alguns
produtos podem ser evitados, conforme as sugestões da tabela abaixo:
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Quadro 20: Sugestões de materiais para utilizar na composteira
O QUE VAI PARA A COMPOSTEIRA
O QUE NÃO VAI PARA A
COMPOSTEIRA
Restos e cascas de frutas, legumes e Fezes e urina humana e de animais
verduras
Pó de café

Produtos químicos em geral

Restos ou migalhas de pães ou biscoitos

Restos de carne ou peixe

Restos de grãos ou farinhas

Papel higiênico usado ou fraudas

Aparas de ervas, raízes ou capim seco

Osso e espinhas

Restos de podas ou jardinagem

Cinzas e bitucas de cigarro

Serragem de Madeira

Gorduras e laticínios

Papel de jornal

Madeiras envernizadas, vidro e metais

Caixas de cartão

Óleo, tinta, plásticos, papel plastificado

Folhas

Restos de comida temperada

Saquinhos de chá

Ervas invasoras e vegetais doentes

Grama seca

Remédios
Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

Para se ter um composto de boa qualidade e para evitar problemas no processo de
compostagem é essencial ter uma mistura balanceada de ingredientes para compostar, que
servirão de nutrientes para os microrganismos. É importante que a composição desses
nutrientes tenha duas vezes mais carbono do que nitrogênio. Mas não é preciso fazer uma
análise química do material, simplesmente é necessário saber quais elementos são ricos em
nitrogênio e ricos em carbono, conforme os exemplos da tabela abaixo:
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Quadro 21: Ingredientes ricos em Nitrogênio e em Carbono
VERDES (RICOS EM NITROGÊNIO)

MARRONS (RICOS EM CARBONO)

Folhas verdes

Serragem de madeira

Grama

Papelão

Plantas novas e as partes novas das plantas

Papel de jornal

Folhas verdes

Restos de poda

Borra de café, chá…

Folhas secas
Fonte: Isnep Engenharia, 2016

8.6.7 COMO FAZER A COMPOSTAGEM DOMICILIAR
Existem vários tipos de materiais e processos para fazer a compostagem doméstica,
dentre eles vamos sugerir um modelo que pode ser seguido e orientado pelo setor competente
da prefeitura municipal de Serra da raiz para a população realizar o processo em suas
residências. O município também pode propor outras tecnologias para fazer esse tipo de
compostagem, segue abaixo o passo a passo de uma sugestão para realizar o processo de
compostagem domiciliar:
1- Cobrir o fundo da primeira caixa (de cima) com uma camada de 5 à 7 cm de altura de
húmus com minhoca.
2- Colocar em um dos cantos o material orgânico (não espalhar pela caixa, concentrar em
um espaço pequeno), colocar um pouco de material vegetal seco (serragem, por ex.) e
com o ancinho (ferramenta para jardinagem) mistura-se os materiais; feito isso, o
material deve ser coberto totalmente com a serragem. Essa etapa é muito importante
para o processo e também para que a composteira não atraia mosquitos e exale cheiro.
3- Espera-se que leve 30 dias para que se encha a primeira caixa, assim que isso
acontecer deve-se fazer a troca da primeira caixa pela segunda (mudando as posições).
Na segunda caixa vai apenas o húmus ou a terra (sem minhocas), aí só repetir o
procedimento.
4- Os próximos 30 dias em que a segunda caixa vai sendo cheia, o material da primeira
vai concluindo o processo e no final do período pode se fazer a retirada do adubo
(húmus) e a inversão novamente das caixas e assim por diante.
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5- Pela torneirinha retira-se o adubo líquido que deve ser diluído na água para fazer
a rega das plantas. Já para retirar o húmus, a melhor maneira é colocar a composteira
no sol (as minhocas não gostam de luz e mergulham na terra) e com ajuda de uma
pazinha vá raspando de leve e retirando o adubo. A ideia é coletar apenas o material,
sem as minhocas.
8.6.8 PROBLEMAS NA COMPOSTAGEM DOMICILIAR
Na quadro abaixo, demonstraremos alguns possíveis problemas que podem ocorrer no
processo de compostagem doméstica e mostraremos a maneira de solucioná-los.
Quadro 22: Possíveis problemas na compostagem domiciliar
SINTOMA

Cheiro de amônia

Cheiro de ovo estragado

PROBLEMA
Excesso

de

SOLUÇÃO

nitrogênio Adicione

(materiais verdes)
Pilha

muito

mais

carbono

(materiais marrons)

úmida

ou Revire o material. Adicione

compacta.

mais materiais marrons.

Material muito seco ou Adicione água. Faça uma
pilha muito pequena. Pode pilha
Decomposição lenta

Ratos e camundongos

maior.

ser por causa da falta materiais
de nitrogênio (materiais

nitrogênio

verdes) ou de oxigênio.

verdes)

de

ricos

em

(materiais

Não use carne, peixe ou

Uso de material errado.
Excesso

Acrescente

pedaços de gordura.

nitrogênio

(materiais verdes). Ou a Adicione mais material rico
Vapor

pilha está muito grande em

carbono

para ser removida de forma marrons.).
apropriada,

deixando

(materiais
Reduza

o

o tamanho da pilha.

meio muito quente.
Fonte: Isnep Engenharia, 2016

150

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ /PB

PLAPLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLDOS

8.7 SUGESTÕES PARA O GERENCIAMENTO DOS RESÍDUO SÓLIDOS
URBANOS
Para o estabelecimento destas sugestões, foram considerados o disposto na Lei Nº
12.305/10 e seu regulamento (Decreto Nº 7.404/10), as normas estabelecidas pelos órgãos do
SISNAMA e do SNVS, as disposições pertinentes da legislação federal e estadual, bem como
outras constantes na tabela a baixo. Tais regras cabem para todo o processo de gestão dos
resíduos sólidos do município de Serra da Raiz, sejam: processo de armazenamento,
acondicionado, coleta e transporte, tratamento, triagem e reciclagem e destinação final
ambientalmente adequada, a saber:
8.8 RESÍDUOS SÓLIDOS DOMÉSTICOS
8.8.1 COLETA
 Deverá ser realizada a coleta de resíduos domésticos, estabelecimentos comerciais,
públicos, prestação de serviços, institucionais, entulhos, terras e galhos de árvores, desde
que embalados em recipientes de até 100 litros;
 Após a implantação de sistema de coleta seletiva no município, os resíduos recicláveis
deverão ser acondicionados adequadamente e de forma diferenciada;
 A execução da coleta deverá ser realizada porta a porta com frequência diária e alternada,
no período diurno e/ou noturno por todas as vias públicas oficiais à circulação ou que
venham ser abertas, acessíveis ao veículo de coleta;
 Excluindo-se a possibilidade de acesso ao veículo coletor, a coleta deverá ser manual,
nunca ultrapassando um percurso de 200m além do último acesso;
 Nas localidades que apresentarem coleta em dias alternados, não poderá haver interrupção
maior que 72 horas entre duas coletas;
 A execução dos serviços de coleta deverão ser realizados de segunda à sábado, inclusive
feriados.
 Os coletores deverão usar uniformes, luvas, tênis, coletes refletivos, capas de chuva, bonés
e outros eventuais vestuários de segurança (válido para todos os serviços descritos nesta
tabela).
 A Equipe de Trabalho deve possuir número compatível para supriras necessidades dos
demais itens.
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8.8.2 TRANSPORTE
 Os caminhões que trabalharão nessa etapa do trabalho devem possuir 03 (três)
compartimentos distintos para que possa recolher e transportar até o Galpão de triagem os
resíduos sólidos de forma segregada. Esse tipo de veículo deve atender ainda aos
requisitos mínimos de segurança para os operadores e ainda não dispersar nenhum tipo
material nas ruas do município durante o transporte de material. Preferencialmente devem
armazenar e conduzir os resíduos sólidos em ambientes fechados.
 Os caminhões coletores deverão ser equipados com carroceria especial para coleta de lixo,
modelo compactador, dotado de sistema de descarga automática, com carregamento
traseiro e dotado de suporte para pá e vassouras;
 Os caminhões coletores deverão possuir inscrições externas alusivas aos serviços
prestados e obedecer aos dispositivos de segurança e padrões exigidos para tal;
 Os caminhões e demais equipamentos deverão ser adequados e suficientes para
atendimento da contratação objeto, possuindo idade máxima de 10 anos;
8.8.3 DESTINAÇÃO FINAL
 Os resíduos advindos dos serviços em questão deverão ser beneficiados no Galpão de
triagem por meio dos processos de triagem, gravimetria, reciclagem e compostagem
(considerar o processo de compostagem apenas para os resíduos orgânicos);
 Em caso da inexistência dos processos de compostagem (resíduos orgânicos) e
reciclagem, a disposição final dos resíduos deverá ser realizada em aterro sanitário de
resíduos não perigosos (Classe II A), devidamente licenciado aos órgãos ambientais
competentes.
 Os rejeitos depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por
processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, deverão ser encaminhados
para o aterro sanitário.
8.9 RESÍDUOS SÓLIDOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE
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8.9.1 ARMAZENAMENTO
 Os resíduos deverão ser armazenados em área autorizada pelo órgão de controle
ambiental, à espera do tratamento ou disposição final adequada, desde que atenda às
condições básicas de segurança;
 Os empregados deverão utilizar todos os equipamentos de proteção individual necessários
para realização do serviço.
8.9.2 ACONDICIONAMENTO
 Os resíduos segregados deverão ser embalados em sacos ou recipientes que evitem
vazamentos e resistam às ações de punctura e ruptura (de acordo com o grupo de resíduo
em questão);
 A capacidade dos recipientes de acondicionamento deve ser compatível com a geração
diária de cada tipo de resíduo.
8.9.3 COLETA E TRANSPORTE
 A coleta deverá ser realizada no mínimo 2 vezes por semana;
 A empresa e/ou municipalidade responsável pela coleta externa dos resíduos de serviços
de saúde devem possuir um serviço de apoio que proporcione aos seus funcionários as
seguintes condições: higienização e manutenção dos veículos, lavagem e desinfecção dos
EPI e higienização corporal;
 O veículo coletor deve atender aos parâmetros estabelecidos pela NBR 12.810, item
5.2.3.1 e os requisitos básicos indicados pela PNRS e recomendados pela Resolução nº
358/2005 do Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA);
 Para a população que gera esse tipo de resíduos em casa, será indicado que transporte esse
material para o Hospital sendo colocados dentro de garrafas PET para evitar qualquer tipo
de contaminação;
 Os resíduos comuns podem ser coletados e transportados em veículos de coleta domiciliar;
 Em caso de acidente de pequenas proporções, a própria guarnição deve retirar os resíduos
do local atingido, efetuando a limpeza e desinfecção simultânea, mediante o uso dos
equipamentos auxiliares mencionados no item 5.2.3 da NBR 12.810;
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 Em caso de acidente de grandes proporções, a administração responsável pela execução da
coleta externa deverá notificar imediatamente os órgãos municipais e estaduais de controle
ambiental e de saúde pública.
8.9.4 TRATAMENTO
 Resíduo grupo E (perfuro-cortantes): Deverão ser realizados processos, físico
(autoclavadem ou micro-ondas) ou outros processos que vierem a ser validados para a
obtenção de redução ou eliminação da carga microbiana;
 Resíduo grupo B (sólidos - com características de periculosidade): Se possível e
preferencialmente, os resíduos químicos no estado sólido que apresentam risco à saúde ou
ao meio ambiente devem ser tratados (tratamento térmico) ou atender aos parâmetros
estabelecidos no processo "Destinação final", desta tabela;
 Resíduos grupos A1, A2 e A5 (biológicos): Devem receber tratamento prévio de
esterelização e desinfecção;
8.9.5 DESTINAÇÃO FINAL
 Resíduo grupo B (sólidos): Em caso da não reutilização ou reciclagem, os resíduos em
questão devem ser dispostos em aterro sanitário de resíduos perigosos (Classe I),
devidamente licenciados aos órgãos competentes, porém quando tratados devem ser
encaminhados à disposição final específica;
 Resíduos do grupo A3: Devem ser atendidas as requisições descritas no Art. 18 da
Resolução CONAMA n° 358/05;
 Resíduos do grupo D: Se possível e preferencialmente, devem ser beneficiados pelos
processos de reutilização e reciclagem, porém em caso da inutilização dos processos
descritos anteriormente, deverão ser encaminhados à aterro sanitário (Classe II A),
devidamente licenciado aos órgãos competentes;
 Resíduos do grupo A1, A2, A4 e A5 (biológicos): Devem ser dispostos em aterro sanitário
de resíduos não perigosos (Classe II A), devidamente licenciados aos órgãos ambientais
competentes.
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8.10 RESÍDUOS SÓLIDOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
A Resolução nº 307 estabelece “diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão
dos resíduos da construção civil, disciplinando as ações necessárias de forma a minimizar os
impactos ambientais.”, trazendo práticas específicas no que se refere aos construtores, além da
implantação pelo poder público local de Planos Integrados de Resíduos da Construção Civil.
Os resíduos gerados pelas construções, demolições e reformas, como os demais tipos,
são de responsabilidade do gerador. Portanto, caso o município de Serra da Raiz queira
continuar com o serviço de coleta e transporte, os munícipes precisam ser informados dos dias
da semana que esse serviço será oferecido, agendando-o previamente. Com isso, não se
permitindo a disposição desse material nas ruas ou calçadas fora dos dias de coleta.
Aqueles que não puderam ou não quiserem esperar a coleta municipal, deve ser
indicado à célula no aterro de rejeitos que o usuário, às suas custas, deva coletar e transportar
seu resíduo.
8.10.1 ARMAZENAMENTO
 O local para armazenamento dos resíduos em questão deve ser de maneira que o risco de
contaminação ambiental seja minimizado e também, deve ser aprovado pelo Órgão
Estadual de Controle Ambiental, atendendo a legislação específica;
 Não devem ser armazenados juntamente com resíduos classe I;
 Devem ser considerados aspectos relativos ao isolamento, sinalização, acesso à área,
medidas de controle de poluição ambiental, treinamento de pessoal e segurança da
instalação.
8.10.2 ACONDICIONAMENTO
 Deve ser realizado em contêineres e/ou tambores, em tanques e a granel.
8.10.3 COLETA
 A coleta deve ser realizada em contêineres ou caçambas estacionárias, com volume
superior à 100 L.
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8.10.4 TRANSBORDO E TRIAGEM
 Em caso de necessidade de utilização de área para a realização de transbordo e triagem, a
mesma deve respeitar os parâmetros estabelecidos na NBR 15.112.
8.10.5 DESTINAÇÃO FINAL
 Se possível e preferencialmente os resíduos em questão deverão ser beneficiados por meio
do processo de reciclagem, onde, a área de execução deverá atender aos parâmetros
estabelecidos nas NBR 15.113 e NBR 15.114;
 Em caso da inutilização do processo de reciclagem, os resíduos deverão ser encaminhados
à aterro sanitário (Classe II B), devidamente licenciado aos órgão ambientais competentes.
8.11 RESÍDUOS SÓLIDOS DA CAPINA, PODA E DESBASTE
Os resíduos gerados pelas capinas e podas, se coletados e transportados pela
municipalidade precisam ser agendados e dispostos somente nos dias da semana que esse
serviço será oferecido. Não se permitindo a disposição desse material nas ruas ou calçadas
fora dos dias de coleta.
Aqueles que não puderam ou não quiserem esperar a coleta municipal, deve ser
indicado à célula no aterro de rejeitos que o usuário, às suas custas, deva coletar e transportar
seu resíduo.
O serviço deverá ser realizado com todo o material necessário, de primeira qualidade:
vassouras, ferramentas, maquinário e trator para roçagem.
8.11.1 DESTINAÇÃO FINAL
 Os resíduos orgânicos advindos dos serviços de poda e roçagem, se possível e
preferencialmente, deverão ser beneficiados por meio do processo de compostagem;
 Em caso da inexistência do processo de compostagem (resíduos orgânicos), a disposição
final dos resíduos (varrição, poda e roçagem) deverá ser realizada em aterro sanitário de
resíduos não perigosos (Classe II A), devidamente licenciado aos órgãos ambientais
competentes.
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8.12 RESÍDUOS SÓLIDOS DE VARRIÇÃO
 O serviço deverá ser realizado com todo o material necessário, de primeira qualidade:
vassouras, sacos de lixo;
 A varrição deverá ser realizada diariamente, de segunda a sexta;
 Todos os resíduos gerados deverão ser recolhidos;
 Em caso de urgência, o serviço deverá ser realizado em qualquer hora ou dia;
 Os empregados deverão estar devidamente uniformizados e com equipamentos de
segurança individuais e coletivos.
8.13 RESÍDUOS DA FEIRA-LIVRE
Conforme foi diagnosticado o município não realiza a varrição e coleta dos resíduos
gerados na feira livre da cidade, ficando a responsabilidade para os geradores, o que pode
proporcionar o acúmulo de resíduos e provocar cheiro desagradável e atrair insetos, ou seja,
pode ocasionar a proliferação de vetores de doenças, significando risco à população e ao meio
ambiente, pelo contato direto e contaminação do solo, além do odor e poluição visual.
Para evitar problemas sanitários e ambientais o município deve elaborar medidas
mitigadoras para solucioná-los:
 Capacitar e conscientizar os feirantes por meio de ações do órgão ambiental do município;
 Reestruturar a infraestrutura da feira livre;
 É necessário o revigoramento da fiscalização comercial, sanitária e ambiental junto aos
feirantes;
 Realizar a varrição e coleta dos resíduos nos dias da feira.
Existem também, várias alternativas que podem ser adotadas para melhor utilização
dos resíduos, tais como:
 Uso de partes nobres como frutas, legumes e hortaliças em bom estado de conservação
para alimentação humana;
 Partes menos nobres podem ser usadas na alimentação animal;
 Produção de adubos orgânicos pela compostagem.
Tais medidas são de grande importância para minimizar e acabar com os problemas de
saúde e ambientais nesse tipo de ambiente comercial, havendo a necessidade do trabalho
conjunto do poder público e da sociedade.
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Os resíduos sólidos da feira livre de Serra da Raiz que não poderem ser beneficiados,
reutilizados ou reciclados devem ser encaminhados para uma disposição final segura, sem
gerar riscos para a saúde e impactos ambientais. Tendo em vista o baixo volume de
rejeitos gerados no município, este serão aterrados em valas apropriadas para este fim no
aterro sanitário.
8.14 RESÍDUOS SÓLIDOS DO CEMITÉRIO
Apesar de existir a resolução CONAMA 335 de 28/05/2003 que estabelece regras para
disciplinar a implantação de cemitérios no Brasil, a fiscalização das normas estabelecidas pela
resolução é ainda muito precária, é necessário que haja uma intervenção do poder público,
disponibilizando mais recursos para que as normas sejam cumpridas, além de investir em
pesquisas e tecnologias para recuperar as áreas já degradas. Mesmo com os estudos já
existentes é necessário evidenciar a importância do gerenciamento correto desses resíduos,
pois além de ser um grave problema ambiental, por consequência vem a ser um grande perigo
à saúde pública. Dentro dessa conjuntura o município deverá realizar as seguintes ações de
gerenciamento dos resíduos dos cemitérios:
 Realizar o manejo adequado de todos os resíduos secos, úmidos e infectantes;
 Garantir que os equipamentos públicos tenham um padrão receptivo apropriado para a
finalidade a que se destina (cenário de excelência em limpeza e manutenção);
 Garantir cumprimento completo da Resolução CONAMA nº 335;
 Executar a segregação dos resíduos na origem, sendo destinados: orgânicos para o
composto orgânico; secos para a coleta seletiva; resíduos de construção para ATTs,
infectantes para a incineração, em recipientes adequados para cada resíduo;
 Garantir EPIs para todos os trabalhadores;
 Buscar novas tecnologias para solucionar a carência de espaços no município.
8.15 RESÍDUOS DE LOGÍSTICA REVERSA
A PNRS define a logística reversa como um 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.
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A logística reversa pode ser dividida em duas grandes áreas: logística reversa de pósvenda e pós-consumo. A primeira constitui-se basicamente por aqueles produtos que são
devolvidos por razões comerciais, erros em processamento de pedidos, dentre outros. A
segunda caracteriza-se por aqueles produtos já adquiridos, utilizados e descartados pelo
consumidor, mas que podem retornar ao seu ciclo produtivo, através canais reversos de pós
consumo como de reciclagem, de reuso e de desmanche.
Todas as empresas devem elaborar saídas para garantir que seus resíduos não virem
lixo. Um primeiro passo para isso é criar um Plano de Resíduos Sólidos descrevendo
detalhadamente o ciclo de vida de cada produto, assim como toda a operação de tratamento
dos resíduos gerados durante sua fabricação. Isso significa que, na prática, é preciso dominar
toda a cadeia de matérias-primas e insumos em que a empresa está envolvida.
Há diferentes formas de implantar um projeto de logística reversa. Coletar e reciclar
embalagens e produtos que não estão sendo mais utilizados, ou então reutilizar esses insumos
é a mais comum delas. É importante frisar que uma empresa não precisa necessariamente
reutilizar seu próprio lixo na produção de novos produtos. O ponto é garantir que aqueles
resíduos tenham uma nova utilidade, mesmo que fora da sua própria cadeia de suprimentos.
O Decreto de N° 7.404/2010 institui que os sistemas de logística reversa deverão ser
implantados por meio dos seguintes instrumentos:
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Quadro 23: Instrumentos que poderão ser usados para a implantação da logística reversa
REGULAMENTO EXPEDIDO PELO

•

PODER PÚBLICO.

Logística

reversa

implantada

poderá

ser

diretamente

por

regulamento, veiculado por decreto
editado pelo Poder Executivo.
•

Antes da edição do regulamento,
o Comitê Orientador deverá avaliar a
viabilidade técnica e econômica da
logística reversa. Os sistemas de
logística

reversa

diretamente

por

estabelecidos
decreto

deverão

ainda ser precedidos de consulta
pública.
ACORDOS SETORIAIS

•

Os acordos setoriais são 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 dos produtos.
•

O

processo

de

implantação

da

logística reversa por meio de um
acordo setorial poderá ser iniciado
pelo

Poder

fabricantes,

Público

ou

pelos

importadores,

distribuidores ou comerciantes dos
produtos e embalagens referidos no
art. 18 do Decreto nº 7.404/2010.
•

Os procedimentos para implantação
da logística

reversa por meio de

um acordo setorial estão listados na
subseção I da seção II do Capítulo III
do Decreto nº 7.404/2010.
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TERMOS DE COMPROMISSO

•

O Poder Público poderá celebrar
termos

de

compromisso

fabricantes,
distribuidores

com

importadores,
ou

comerciantes

visando o estabelecimento de sistema
de logística reversa:
I - nas hipóteses em que não houver,
em uma mesma área de abrangência,
acordo

setorial

ou

regulamento

específico, consoante o estabelecido
no Decreto nº 7.404/2010; ou
II - para a fixação de compromissos e
metas mais exigentes que o previsto
em acordo setorial ou regulamento.
•

Os termos de compromisso terão
eficácia a partir de sua homologação
pelo órgão ambiental competente do
SISNAMA,

conforme

sua

abrangência territorial.

Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

8.15.1 GESTÃO DOS RESÍDUOS SUJEITOS A LOGÍSTICA REVERSA
Atualmente estes tipos de resíduos são jogados junto com os outros tipos de resíduos e
dispostos no lixão da cidade. Diante dessa premissa segue abaixo algumas orientações para
uma melhor gestão para os resíduos sujeitos a logística reversa.
Resíduos comerciais e de prestadores de serviços (pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes
e eletroeletrônicos), resíduos agrossilvopastoris e demais resíduos (classe I).
 Os resíduos em questão deverão conter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
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8.15.2 ÁREA PARA RECEBIMENTO E COLETA DOS RESÍDUOS
 Deverá ser estabelecida área, para recebimento e coleta do resíduo em questão, sendo a
mesma parte integrante do sistema de logística reversa. (Vale ressaltar que os
procedimentos

utilizados

na

área

em

objeto

devem

respeitar

os

processos

"Armazenamento" e "Acondicionamento" contidos nas informações abaixo)
8.15.3 ARMAZENAMENTO
 Contenção temporária de resíduos deverá ser realizada em área autorizada pelo órgão de
controle ambiental, à espera do tratamento ou disposição final adequada, desde que atenda
às condições básicas de segurança.
8.15.4 ACONDICIONAMENTO
 Deverá ser realizados em contêineres, tambores, tanques e/ou a granel.
8.15.5 COLETA (GERADOR)
 Os veículos coletores deverão portar rótulos de risco, painéis de segurança específicos e
conjunto de equipamentos para situações de emergência indicado por Norma Brasileira
ou, na inexistência desta, o recomendado pelo fabricante do produto;
 Após as operações de limpeza e completa descontaminação dos veículos e equipamentos,
os rótulos de risco e painéis de segurança deverão ser retirados.
8.15.6 LAVAGEM DE EMBALAGENS - CONSIDERAR APENAS PARA OS
RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS.
 As embalagens deverão ser lavadas por meio dos processos de tríplice lavagem ou
lavagem sob pressão, conforme os procedimentos especificados a seguir: - Tríplice
lavagem: Lavagem interna da embalagem por três vezes consecutivas, vertendo o líquido
gerado no tanque do pulverizador, ou; - Lavagem sob pressão: Lavagem interna das
embalagens com equipamento especial de admissão de água sob pressão, no interior da
embalagem, sendo o líquido gerado coletado no tanque do pulverizador.
162

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ /PB

PLAPLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLDOS

8.15.7 DESTINAÇÃO FINAL
 Se possível e preferencialmente os resíduos deverão ser beneficiados por meio dos
processos de triagem, reutilização ou reciclagem.
 Em caso da não existência dos processos de reutilização e reciclagem, os resíduos devem
ser dispostos em aterro sanitário (Classe I), devidamente licenciados pelos órgãos
ambientais competentes
8.16 RESÍDUOS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS (PNEUS, ETC)
 Os resíduos em questão deverão conter o plano de gerenciamento de resíduos sólidos.
8.16.1 ÁREA PARA RECEBIMENTO E COLETA DOS RESÍDUOS (ECO
PONTO)
 Deverá ser estabelecida área, para recebimento e coleta do resíduo em questão, sendo a
mesma parte integrante do sistema de logística reversa. (Vale ressaltar que os
procedimentos

utilizados

na

área

em

objeto

devem

respeitar

os

processos

"Armazenamento" e "Acondicionamento" contidos nas informações abaixo)
8.16.2 ARMAZENAMENTO
 O local para armazenamento dos resíduos em questão deve ser de maneira que o risco de
contaminação ambiental seja minimizado e também deve ser aprovado pelo Órgão
Estadual de Controle Ambiental, atendendo a legislação específica;
 Não devem ser armazenados juntamente com resíduos classe I;
 Devem ser considerados aspectos relativos ao isolamento, sinalização, acesso à área,
medidas de controle de poluição ambiental, treinamento de pessoal e segurança da
instalação.
8.16.3 ACONDICIONAMENTO
 O acondicionamento do resíduo em questão deverá ser realizado em contêineres e/ou
tambores, em tanques e a granel.
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8.16.4 COLETA
 A coleta deve ser realizada em contêineres ou caçambas estacionárias, com volume
superior à 100 L.
8.16.5 DESTINAÇÃO FINAL
 Se possível e preferencialmente o resíduo em questão deve ser beneficiado por meio da
reutilização ou processo de reciclagem.
 Em caso da inexistência dos processos de reutilização e reciclagem, a disposição final do
resíduo em questão deverá ser realizada em aterro sanitário de resíduos não perigosos
(Classe II A), devidamente licenciados aos órgãos ambientais competentes.
8.17 DEFINIÇÃO DE RESPONSABILIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS
A definição das responsabilidades deve ser feita quanto à implementação e à
operacionalização do Plano, incluídas as etapas dos planos de gerenciamento de resíduos a
que se refere o art. 20º da Lei nº 12.305/10 a cargo do poder público.
Conforme o conceito de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto,
devem ser definidas as atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços
públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.
O Poder Público Municipal é originariamente responsável pela gestão dos seguintes
resíduos:
 Originários de atividades domésticas em residências urbanas;
 Originários de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza
urbana;
Os particulares sujeitos ao encargo da gestão de seus resíduos sólidos são:
 Geradores de resíduos de serviços públicos de saneamento básico;
 Geradores de resíduos de saúde (clínicas e consultórios médios, odontológicos e veterinários);
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 Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos e ou
que gerem resíduos não perigosos que, por sua natureza, composição ou volume, não sejam
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público municipal;
 Estabelecimentos industriais;
 Empresas de construção civil
 Responsáveis pelos terminais e outras instalações de transportes (rodoviárias);
 Responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido pelo órgão competente do
SISNAMA, do SNVS ou do SUASA;
 Geradores de resíduos de mineração (atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de
minérios).
O Poder Público Municipal e os particulares, geradores e responsáveis pelas atividades
acima listadas, devem elaborar Planos de Resíduos Sólidos. Ademais, todos (poder público e
particulares) são responsáveis ainda pela implementação e operacionalização integral dos
respectivos planos. No caso de particulares, o plano deve ser aprovado pelo órgão competente
por ocasião do licenciamento ambiental da atividade ou estabelecimento.
8.18 IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS ALTERADAS, COM RISCO DE
POLUIÇÃO E/OU CONTAMINAÇÃO POR RESÍDUOS SÓLIDOS NO MUNICÍPIO.
A maioria dos municípios do Brasil deposita o resíduo sólido em local totalmente
inadequado, ou o joga em beiras de estradas e de cursos de água, terrenos baldios, a céu aberto
e sem nenhum cuidado específico. Ressalta-se que esses resíduos jogados sobre o solo
interagem com microrganismos ocasionando odores fétidos (devido à decomposição de
matéria orgânica), infiltração do líquido percolado para o subsolo, contaminação do lençol
freático e do ar, havendo a total degradação do ambiente e a desvalorização dos terrenos
adjacentes.
O resíduo sólido contém vários produtos com características de inflamabilidade,
oxidação ou toxidade e contém metais pesados como cromo, cobre, chumbo, Mercúrio, zinco
e outras substâncias que podem contaminar o meio ambiente. Pode-se dizer que o resíduo
sólido produzido pelas atividades humanas cresce proporcionalmente ao aumento da
população e ao crescimento industrial. Relacionado a esses fatores está o aumento da poluição
do solo e a queda da qualidade de vida do ser humano.
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Houve a constatação que no município de Serra da Raiz que além do Lixão existe um
local onde foi depositado resíduos sólidos de forma irregular e a céu aberto, cujas as
coordenadas geográficas são S 06°41’14.8 e W 035°26’08.5, que é numa área de preservação
permanente (APP), por ser tratar de área de encosta com declividade maior que 45°, com
cobertura vegetal nativa e existência de um açude nas proximidades, porém o município já
encerrou a disposição final de resíduos nesse local a mais de 02 (dois) anos.
O município deverá elaborar e executar em caráter de urgência para essa área o PRAD
- Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por disposição final irregular de resíduos
sólidos urbanos.
8.19 LIXÃO DO MUNICÍPIO DE SERRA DA RAIZ
O lixão de Serra da Raiz se localiza a aproximadamente 17 Km do centro da cidade, e
está situado na zona rural do município de Lagoa de Dentro – PB no sítio Maria da Cruz.
A área onde está localizado o lixão não possui nenhum tipo de isolamento (muros,
cercas) que proteja as pessoas ou os animais de entrarem em contato com este ambiente.
A disposição final de resíduos sólidos urbanos realizados nesse local é caracterizada
pela simples descarga sobre o solo, sem critérios técnicos e medidas de proteção ao meio
ambiente ou à saúde pública.

8.20 IMPACTOS AMBIENTAIS CAUSADOS PELOS LIXÕES
Os resíduos lançados em lixões acarretam 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).
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.
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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. Pode-se acrescentar ainda a este cenário, 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, 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 do lixo, 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 precariamente organizados, inclusive crianças;
 Desvalorização imobiliária das vizinhanças.
8.20.1 FORMAS DE ENCERRAMENTO E REABILITAÇÃO DE ÁREAS
DEGRADADAS POR 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. Nesse caso, a atuação dos catadores 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, do solo e das águas
superficiais e subterrâneas. 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 deve ser descartado, devendo os municípios buscar técnicas que
minimizem os impactos ambientais. A seguir são apresentadas algumas técnicas utilizadas
para desativação e reabilitação de áreas degradadas pela disposição de resíduos sólidos
urbanos em lixões.
A escolha da melhor técnica a ser utilizada deverá ser pautada por um estudo prévio
detalhado do local, que avalie as condições físicas e o comprometimento ambiental da área.
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Esse estudo deve contemplar, no mínimo, a realização de levantamento planialtimétrico do
terreno, estudos de sondagem e caracterização geotécnica, análises de águas superficiais e
subterrâneas, entre outros. Cabe ressaltar que os estudos para a definição da melhor técnica,
bem como os projetos e as operações de recuperação devem ser realizados sob a supervisão
técnica de profissionais habilitados, procedendo-se ao registro das Anotações de
Responsabilidade Técnica nos respectivos Conselhos Profissionais.
8.20.2 REMOÇÃO DOS RESÍDUOS
Uma das técnicas utilizadas para o encerramento de uma área degradada pela
disposição inadequada de resíduos envolve a remoção dos resíduos e seu transporte para outro
local, previamente preparado, seguido pela recuperação da área escavada com solo natural e
vegetação com espécies da região, preferencialmente gramíneas. Contudo, essa alternativa só
é viável quando a quantidade de resíduos a ser removida e transportada não é muito grande,
pois essas atividades representam elevados custos e dificuldades operacionais, que podem
inviabilizar economicamente o processo.
A quantidade de resíduos é um termo de ampla relatividade, pois as prefeituras com
maiores recursos orçamentários e com equipamentos adequados poderão remover quantidades
julgadas por elas pequenas e que seriam grandes pelas administrações de menor capacidade. A
avaliação da viabilidade da remoção dos resíduos deve considerar ainda que a substituição dos
locais seja vantajosa sob o ponto de vista ambiental, como nas seguintes circunstâncias:
 Os resíduos saem de um local em que não foram utilizados critérios técnicos para sua
disposição final e vão para outra área previamente preparada como um aterro sanitário;
 Os resíduos saem de uma área urbana ou em vias de expansão urbana para uma área
sem conflitos de ocupação, de preferência já degradada;
 Os resíduos saem de uma área vulnerável à contaminação do meio ambiente e são
encaminhados para outra com maior capacidade tampão e melhores características
geológicas e geotécnicas;
 Os resíduos saem de uma área com vocação para usos mais nobres para outra com
pequeno valor imobiliário e usos corriqueiros.
A remoção dos resíduos também é uma alternativa amplamente recomendável quando
o lixão estiver localizado em área de risco urbano (escorregamentos do depósito sobre
residências a jusante localizadas em encostas íngremes) ou quando o empilhamento,
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embora com pequenos volumes, se concentrar em pequenas áreas e alturas razoavelmente
perigosas, em eminência de ruptura.
Tal situação poderia ser resolvida por técnicas de engenharia bem planejadas, como a
reconformação da geometria, criando-se arranjos mais estáveis para as plataformas. No
entanto, esses procedimentos poderão ter custos bem mais elevados que a remoção dos
resíduos. Adicionalmente, temos de considerar, quanto aos custos, que eles resultam da
soma dos valores remunerados para as operações de escavação, deslocamento,
lançamento, espalhamento e conformação na nova área, com os gastos adicionais de
conformação, drenagem e proteção vegetal na antiga área. Além disso, o novo local de
disposição de resíduos deverá ter características operacionais (lançamento, compactação,
etc.) superiores às do depósito original. Essa observância é rigorosamente necessária a fim
de que não se troque um problema por outro de mesmo tamanho.
8.21 RECUPERAÇÃO COMO ATERRO CONTROLADO
A recuperação de um lixão como aterro controlado pode ser uma alternativa
interessante para os municípios com populações inferiores a 20.000 habitantes, até que seja
implantado, por meio de respectivo processo de regularização ambiental, sistema adequado de
disposição final de resíduos. Para tanto, é muito importante a certeza de que o lixão não tenha
recebido resíduos perigosos ao longo de sua vida operacional – Classe I, conforme NBR
10004/2004 da ABNT.
8.22 RECUPERAÇÃO COMO ATERRO SANITÁRIO
Quando o lixão está localizado em uma área que atende aos requisitos mínimos
estabelecidos na NBR 13896/1997 da ABNT e as dimensões e características do terreno
possibilitam a sua utilização por um período superior a 10 anos, a recuperação como um
aterro sanitário construído em área adjacente pode ser uma alternativa viável.
No caso de recuperação do lixão como aterro sanitário, recomenda-se que a elaboração
dos projetos e estudos ambientais seja pautada na legislação ambiental e nas Normas Técnicas
da ABNT pertinentes, notadamente a NBR 13896/1997 e a NBR 8419/1992.
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8.23 ENCERRAMENTO DO LIXÃO
De acordo com a PNRS, os municípios têm até agosto de 2014 para eliminar os lixões
e implantar aterros sanitários, preferencialmente compartilhados, que receberão apenas
rejeitos (aquilo que não pode ser reciclado ou reutilizado).
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 a sadia
qualidade de vida, atribuindo ao Poder Público, e também à coletividade, o dever de defendêlo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.
A disposição inadequada dos resíduos sólidos urbanos representa um grave passivo
ambiental para a maioria dos municípios brasileiros, configurando-se, inclusive, como um
problema ambiental e de saúde pública, contrariando assim o Art.225.
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. Porém, a disposição final dos
resíduos sólidos urbanos, na maioria das vezes, é colocada em um segundo plano.
Devido ao grande volume de lixo produzido pela população em quantidades cada vez
maiores, a destinação final adequada de RSU, atualmente, é considerada como um dos
principais problemas de qualidade ambiental das áreas urbanas no Brasil.
É evidente a necessidade de se promover uma gestão adequada das áreas de disposição
de resíduos, no intuito de prevenir ou reduzir os possíveis efeitos negativos ao meio ambiente
ou à saúde pública. A busca de soluções tem envolvido, sobretudo, a recuperação técnica,
social e ambiental de áreas de depósitos de RSU inadequadas. Metodologias de recuperação
de lixões e aterros são desenvolvidas devido à necessidade de implantação de mecanismos de
inertização da massa de lixo objetivando o fechamento do lixão e/ou aterro ou o
prolongamento da vida útil dos mesmos.
8.23.1 CRITÉRIOS A SEREM OBSERVADOS NO ENCERRAMENTO DE
LIXÕES EM PROCESSOS DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE SISTEMAS
ADEQUADOS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU
O município deve elaborar o PRAD - Plano de Recuperação de Áreas Degradadas por
disposição final irregular de resíduos sólidos urbanos e os mesmos devem conter as seguintes
informações:
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 Caracterização e identificação do empreendimento e dos responsáveis pelo projeto;
 Levantamento topográfico/cadastral com indicação de cursos d’água, poços ou
cisternas e edificações existentes no entorno;
 Caracterização geológica /geotécnica da área;
 Diagnóstico ambiental simplificado;
 Definição dos problemas a resolver e dos objetivos da recuperação;
 Monitoramento, controles e medidas mitigadoras propostas;
 Escolha do uso futuro da área.
No memorial descritivo das propostas para os processos de recuperação, deve conter:
 A reconformação geométrica;
 Selagem do lixão;
 Drenagem das águas pluviais;
 Drenagem dos gases;
 Drenagem e tratamento dos lixiviados;
 Cobertura vegetal;
 Isolamento da área.
8.23.2 REQUALIFICAÇÃO DA ÁREA
A decomposição dos resíduos aterrados permanecem por um período superior a 10
anos. Deste modo, mesmo realizando o encerramento do lixão, será necessário manter em
pleno funcionamento os sistemas de drenagem superficial de águas pluviais por um período de
25 anos.
A requalificação da área será realizada de modo a integra-la ao seu entorno,
considerando-se, principalmente, as necessidades da comunidade local. Assim, a participação
efetiva da população é fundamental nesta etapa do processo. É necessário, além de adequar
ambientalmente a área, suprir os anseios e expectativas da população diretamente afetada,
compreendendo, principalmente, a problemática social que envolve o destino dos indivíduos
que utilizam o aterro como meio de subsistência.
Após todo o processo de encerramento e recuperação da área degrada, podemos citar e
sugerir algumas formas e atividades para o uso futuro da área recuperada, como os exemplos
abaixo:
 Atividades educacionais;
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 Centro de educação ambiental, escola, creche;
 Centro de saúde;
 Uso da área para atividades de lazer;
 Pistas de cooper, trilhas ecológicas;
 Ciclovias, mirantes de observação;
 Atividades esportivas;
 Quadras de vôlei, futevôlei, futebol;
 Atividades recreativas.
Quadro 24: Área degradada relativa aos resíduos sólidos encontrada no município de Serra
da Raiz em Março de 2016
LOCALIZAÇÃO
ÁREA
DEGRADADA
Lixão Municipal

LATITUDE

LONGITUDE

AÇÕES

35 °43’ 62,6” W

06° 68’ 77,3” S

Elaboração e
execução do PRAD

Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

8.24

IDENTIFICAÇÃO

DAS

POSSIBILIDADES

DE

SOLUÇÕES

CONSORCIADAS
A Lei Nº 12.305/10 tem como diretrizes o apoio e a priorização de soluções
consorciadas ou compartilhadas entre os Municípios. Os consórcios são uma forma de se
estabelecer relações de cooperação federativa para a realização de objetivos de interesse
comum, com possibilidade de redução de custos e otimização de resultados, sendo vistos por
estas razões como uma forma de realização eficiente do interesse público.
Para se identificar possibilidades de soluções consorciadas ou compartilhadas para a
gestão integrada de resíduos sólidos, deve-se considerar a proximidade entre os locais
estabelecidos, as possibilidades de compartilhamento de pessoal técnico, equipamentos e
infraestrutura, as formas de prevenção de riscos ambientais com a perspectiva de economia de
escala. Os Municípios que optarem por soluções consorciadas intermunicipais podem ser
dispensados da elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos,
assegurado que o plano intermunicipal atenda ao conteúdo mínimo previsto na Lei.
Recomenda-se considerar possibilidades futuras de soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros Municípios na elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada
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de Resíduos Sólidos, pois terão prioridade no acesso a recursos da União, ou por ela
controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao
manejo de resíduos sólidos os Municípios que:
a) Optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos,
incluída a elaboração e implementação de plano intermunicipal;
b) Se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de resíduos sólidos;
c) Implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de
baixa renda.
O estudo realizado pela Caixa Econômica Federal, em 2002, evidencia que o custo per
capita de implantação de um aterro sanitário só possui economicidade quando a população
atendida pelo aterro é superior a 100 mil habitantes. Isso gera grandes consequências, quando
se sabe que mais de 95% dos municípios brasileiros contam com população inferior a 100 mil
habitantes.
Quadro 25: Proporção da população atendida pelo aterro
FAIXA DE POPULAÇÃO

NÚMERO DE

PERCENTUAL

MUNICÍPIOS
Total Até 100.000 habitantes

55292

195,09%

De 100.001 até 500.000

233

4,20%

40

0,71%

habitantes
Mais de 500.000 habitantes

Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

Com base nisso, é que o município Serra da Raiz deve estudar a possibilidade para a
formação de um consorcio público, pois é uma das melhores formas de sanar ou minimizar
essa realidade. Com esse arranjo intermunicipal os serviços públicos de coleta e transbordo
transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por
compostagem, e disposição final dos resíduos sólidos urbanos se tornaria viáveis e reais para
todos os municípios que integrariam o consorcio que se encontram na mesma situação.
Deve-se destacar que, a possibilidade da prestação regionalizada dos serviços é
prevista também no artigo 14 da Lei 11.445/2007, que regulamenta a situação de um único
prestador de serviços que atenda a vários municípios. Nessa alternativa, há exigência de
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uniformização da fiscalização e regulação dos serviços, inclusive, no que diz respeito à sua
remuneração e à compatibilização do planejamento dos serviços.
A prestação de serviços públicos de destinação final ambientalmente adequada de
resíduos sólidos por entidade que não integre a administração do titular, segundo o artigo 10
da Lei 11.445/2007, depende da celebração de contrato, vedada sua disciplina mediante
convênios, termos de parceria ou outros instrumentos de natureza precária.
Para que o consórcio tenha sustentabilidade é necessário aguardar a conclusão do
Estudo de Regionalização do Estado da Paraíba que está sendo realizado pela Empresa
GEOTECHNIQUE CONSULTORIA E ENGENHARIA, através do Contrato nº 012/2012,
assinado

em

21/09/2012

com

recursos

provenientes

do

Convenio

–

MMA/SRHU/SERHMACT nº 002/2009, onde acredita-se estar em seus tramites finais, pois ,
só após sua conclusão é que realmente os municípios se nortearão visualizando quais arranjos
intermunicipais serão viáveis para implantação afim de obter um planejamento adequado e
sustentável de ações que serão usadas para erradicação dos lixões no Estado.
Sendo assim, o principal objetivo deste estudo é definir propostas de recortes
territoriais no Estado da Paraíba observando critérios populacionais, ambientais e econômicos,
bem como complementaridades e sinergias já existentes entre os municípios, nas quais haveria
uma maior propensão para adoção de estratégias de gestão e ações de gerenciamentos de
resíduos sólidos conjuntas entre os municípios.
Segundo o Plano de Gestão de Resíduos Sólidos: Manual de Orientação Apoiando a
Implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos: Do Nacional ao Local, 2012:
O processo da construção dos arranjos intermunicipais se inicia com o estabelecimento
de critérios para o estudo das opções de agregação de municípios. Dentre os vários critérios
que podem ser estabelecidos, destacam-se:
•

Área de abrangência pretendida para o consórcio (distância máxima entre municípios);

•

Contiguidade territorial;

•

Bacia Hidrográfica (sub-bacia, micro bacia);

•

Condições de acesso (infraestrutura de transporte entre os municípios);

•

Similaridade quanto às características ambientais e socioculturais;

•

Existência de fluxos econômicos entre municípios;

•

Arranjos regionais pré-existentes (compartilhamento de unidades);

•

Experiências comuns no manejo de resíduos;

•

Dificuldades em localizar áreas adequadas para manejo em alguns municípios;
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•

Existência de municípios polo com liderança regional;

•

Existência de pequenos municípios que não podem ser segregados do arranjo regional;

•

Número de municípios envolvidos;

•

População total a ser atendida (rateio de custos);

•

Volume total de resíduos gerados nos municípios.
Dessa forma, por meio dessa solução regionalizada, torna-se possível uma redução
dos locais de destinação de resíduos sólidos, com melhores condições de operação, menores
custos e passíveis de um maior controle; redução de áreas degradadas e impactadas; uma
ampla e dirigida campanha de conscientização e educação ambiental; ampliação da prática da
coleta seletiva, eficiente e organizada regionalmente; a aquisição de instalações e
equipamentos com tecnologia sofisticada que o município de Serra da Raiz dificilmente teria
condições de adquirir sozinho; melhores oportunidades de utilização racional dos recursos
técnicos e humanos; melhores condições de trabalho; maior troca de informações,
experiências e capacitações.
8.25 SUGESTÕES PARA DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
DOMICILIARES
O maior problema encontrado pelos municípios de pequeno porte e de escassos
recursos financeiros para a construção de aterros sanitários é o da disponibilidade de
equipamentos para a sua operação. Os tratores de esteiras, utilizados nos aterros, têm custo de
aquisição e manutenção muito alto. Deve-se considerar, também, que o menor trator de
esteiras disponível no mercado nacional tem capacidade para operar até 150 toneladas de
resíduos por dia. Assim, para as cidades que geram quantidades de lixo muito inferiores a esse
limite, teremos longos períodos de ociosidade do equipamento, o que, invariavelmente,
resultará na utilização desse equipamento em outras obras no município. Logo, o aterramento
dos resíduos fica relegado a um plano secundário, com a consequente transformação do aterro
num simples depósito a céu aberto. Esse é o grande obstáculo oferecido por todos os tipos de
aterro, quando aplicados a pequenas comunidades.
O quadro a seguir mostra algumas sugestões com tecnologias simplificadas para
disposição de resíduos sólidos nas pequenas comunidades.
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Quadro 26: Características de várias tecnologias simplificadas para disposição de resíduos sólidos
ATERROS EM ATERRO
ATERRO
ATERRO
ELEMENTOS
VALA
SIMPLIFICADO
MANUAL
SUSTENTÁVEL
População máxima a
25.000 hab.
20.000 hab.
30.000 hab.
20.000 hab.
ser atendida
Quantidade
máxima de
resíduos
depositados
por dia

10 t/d

Método
construtivo
para o
confinamento

Valas

Profundidade do
aterro

≅ 3m

≤ 4m

2 a 4m

2

Não existente

Não existente

Existente

Existente

Sistema de drenagem
de lixo

Não existen e

Não e istente

Existente

Existente

Forma de
co pactação dos
resíduos sólido

Man al

Manual

Equipamentos
Manuais

Equipamentos
Manuais

500kg/m3

400kg/m3

400 500kg/m3

500kg/m3

Argila

Argila

Argila

Argila

20 t/d

15 t/d

Trincheiras e células Áreas e trincheiras

20 t/d

Trincheiras

Sistema de
drenagem

Grau de
compactação
Tipo de solo
recomendado para
implantar o aterro

Fonte: Adaptado de (1) CETESB, 1997; (2) CONDER, 2000; (3) CEPIS/OMS, citado por MAY, 2008; (4)
CASTILHOS JR, 2003.

176

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ /PB

PLAPLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLDOS

8.26 ATERRO SANITÁRIO EM VALAS
Esta técnica consiste no preenchimento de valas escavadas com dimensões
apropriadas, onde os resíduos são depositados sem compactação e a sua cobertura com terra é
realizada manualmente. Os equipamentos são, portanto, imprescindíveis apenas na fase de
abertura das valas.
O confinamento dos resíduos sem compactação impede o aproveitamento integral da
área a ser aterrada, fato que torna esse processo de utilização não recomendada para a maioria
das comunidades com produção de resíduos superior a 10 toneladas por dia. Acima dessa
produção, a sua utilização implica na abertura constante de valas, tornando-o inviável técnica
e economicamente.
A escavação de valas exige também condições favoráveis tanto no que se refere à
profundidade e uso do lençol freático, como na constituição do solo. Os terrenos com lençol
freático aflorante ou muito próximo da superfície são impróprios para a construção desses
aterros, uma vez que possibilitam a contaminação dos aquíferos. Os terrenos rochosos
também não são indicados devido às dificuldades de escavação. Outro fator limitante são os
solos excessivamente arenosos, já que estes não apresentam coesão suficiente, causando o
desmoronamento das paredes das valas. Quando as condições forem semelhantes às descritas,
recomenda-se o estudo de outras alternativas construtivas para os aterros sanitários, a despeito
da eventual inviabilidade econômica.
Nas escavações das valas pode ser utilizado praticamente qualquer um dos
equipamentos que têm capacidade de escavação. Entretanto, deve-se ter em mente que as
comunidades de pequeno porte e recursos financeiros escassos dispõem apenas de máquinas
leves, como as retroescavadeiras, devendo, portanto, essa operação estar condicionada aos
limites de capacidade desses equipamentos.
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Figura 44: Abertura de valas estreitas e compridas, com acúmulo de terra apenas em um dos
lados
Fonte: Sugerido pelo PAC, em 2008

Os resíduos são descarregados pelo lado livre das valas, sem o ingresso dos veículos
no seu interior, iniciando-se por uma das extremidades da mesma.

Figura 45: Os resíduos são descarregados em um único ponto da vala, até que esteja
totalmente preenchido
Fonte: Sugerido pelo PAC, em 2008

À medida que são depositados, os resíduos são nivelados e cobertos manualmente,
utilizando-se a terra acumulada ao lado da vala. O nivelamento e a cobertura dos resíduos
devem ser realizados diariamente, tolerando-se frequências menores apenas em circunstâncias
especiais.
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Figura 46: Nivelamento de vala
Fonte: Sugerido pelo PAC, em 2008

Assim que o primeiro trecho da vala estiver totalmente preenchido, passa-se para
outro, repetindo-se as mesmas operações. O nivelamento final da vala deve ficar numa cota
superior à do terreno, prevendo-se prováveis recalques.

Figura 47: Preenchimento de vala até o nível pouco maior que o terreno
Fonte: Sugerido pelo PAC, em 2008

Após o completo aterramento da vala, se o município dispuser de equipamentos
dotados de esteiras, poderá promover uma melhor compactação dos resíduos, passando
diversas vezes sobre o local aterrado. Quando não há essa possibilidade, a abertura da vala
seguinte deve ser realizada de tal forma que a terra de escavação seja acumulada sobre as
valas já aterradas, acelerando os recalques e impondo uma certa compactação aos resíduos.
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8.27 INSTALAÇÕES DE APOIO E MANUTENÇÃO
As instalações de apoio são estruturas auxiliares que têm por objetivo garantir o
funcionamento do aterro, dentro dos padrões estabelecidos pelas técnicas da engenharia e do
saneamento ambiental. Os aterros sanitários em valas, por serem obras de pequenas
dimensões, exigem um mínimo possível de instalações de apoio, necessárias apenas ao correto
funcionamento da obra. De forma geral, essas instalações nos aterros em valas são compostas
pelos seguintes elementos:
8.27.1 ISOLAMENTOS
O isolamento do aterro é imprescindível para manutenção da ordem e do bom
andamento da operação. Devem ser instaladas cercas de arame ao redor de toda a área,
impedindo, assim, a entrada de catadores, animais ou outros elementos que possam prejudicar
o desenvolvimento dos serviços. Essas cercas devem ser construídas em material resistente,
como arame farpado e mourões de concreto. Recomenda-se ainda a construção de uma faixa
de isolamento, de 5 a 10 metros de largura, composta por arbustos e árvores que impeçam a
visualização constante do aterro. Esse isolamento tem como função evitar o surgimento de
reclamações por parte de transeuntes e moradores da circunvizinhança, motivadas pela
visualização constante das frentes de operação. Nas regiões onde são intensos os ventos,
recomenda-se a instalação de uma cerca de tela, de forma a interceptar os materiais leves que
poderiam ser arrastados até os terrenos vizinhos ao aterro. Essa cerca deve ser móvel, com a
possibilidade de ser deslocada na medida do avanço da frente de operação.
8.27.2 PORTARIA
Nos aterros em geral, sua função é controlar a entrada e a saída de veículos na área do
aterro, assim como dos materiais a serem aterrados, especialmente de resíduos que poderiam
prejudicar a adequada operação do aterro, colocar em risco a saúde dos operadores, ou causar
danos ao meio ambiente, como por exemplo: lodos tóxicos, materiais graxos ou oleosos e
líquidos em geral. A entrada desses materiais não deve ser impedida sumariamente, pois eles
poderiam vir a ser descarregados clandestinamente em outros locais, causando dano ainda
maior. Uma vez identificados os produtores e transportadores, devem ser prevenidas as
autoridades competentes para que sejam tomadas as medidas cabíveis. Nos aterros em valas,
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esta instalação resume-se num portão de entrada com uma guarita onde, se possível, deverá
permanecer um vigia. Quando o aterro for localizado distante de comunidades, sendo
improvável a presença de catadores, é admissível que a portaria se resuma num portão
fechado, ficando a chave de posse do motorista do veículo coletor e do encarregado dos
serviços de limpeza pública.
8.27.3 ESTRADAS INTERNAS
As estradas internas têm como função permitir a interligação entre os diversos pontos
da área do aterro, bem como garantir a chegada dos resíduos até as frentes de 11 descarga.
Essas estradas devem suportar o trânsito de veículos mesmo durante os períodos de chuva e,
por isso, devem ser mantidas nas melhores condições de operação. Os trechos que apresentam
menor capacidade de suporte ou aderência deverão sofrer mudança de solo ou revestimento
com brita ou cascalho. Sempre que necessário, em toda a sua extensão, deverão ser
construídas canaletas de drenagem para captação de águas de escoamento superficial,
revestidas com material resistente nos trechos de maior declividade.
8.27.4 ACEIRO
Tendo em vista que os aterros sanitários em valas, usualmente, localizam-se próximos
de áreas agrícolas, de vegetação nativa ou de pastagens, recomenda-se, como medida
preventiva, a manutenção de um aceiro no entorno do empreendimento, visando impedir a
propagação de incêndios.
8.27.5 LIMPEZA DA ÁREA
A administração deve promover a remoção dos materiais espalhados pelo vento e, se
necessário, usar cercas móveis. Com isso, evitam-se transtornos e o comprometimento da
paisagem.
8.27.6 SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS
A manutenção do sistema de drenagem superficial é muito importante para não
comprometer a operação do aterro em valas e as condições dos acessos; devendo ser
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verificado frequentemente, principalmente após períodos chuvosos, o estado das estruturas de
drenagem: drenos, tubulações e/ou das canaletas quanto às condições de escoamento e de
integridade física (quebra). Caso sejam constatadas quebras e/ou obstrução dessas estruturas
de drenagem, as mesmas deverão ser reexecutadas e/ou desobstruídas.
8.27.7 RECALQUES
Tendo em vista que a degradação dos resíduos no interior da vala poderá ocasionar
recalques e provocar o acúmulo de águas pluviais sobre estas, caso os recalques sejam
identificados, deve-se efetuar, rapidamente, as correções com a colocação de nova camada de
solo de espessura adequada, para restaurar as declividades para o escoamento das águas.
8.27.8 COBERTURA VEGETAL
A cobertura vegetal sobre as valas é importante para proteger o solo de erosões e
fissuras, sendo necessário manter o corte frequente, para possibilitar as inspeções visuais nas
valas encerradas, bem como nas demais estruturas do aterro.
8.27.9 MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Deve-se efetuar a limpeza dos equipamentos e máquinas no fim de cada dia de
trabalho e os possíveis reparos para conservá-los e garantir a eficiência do aterro.
8.28 REQUISITOS BÁSICOS PARA A IMPLANTAÇÃO DE ATERRO
SANITÁRIO EM VALAS
A área deve atender aos seguintes requisitos:
 A população atendida pelo sistema de coleta deve ser inferior a 20.000 habitantes;
 Não deve estar localizada em áreas de reconhecida formação cárstica, ou sobre
qualquer outra formação geológica propícia à formação de cavernas;
 Não deve estar localizado em áreas erodidas, em especial em voçorocas ou em áreas
de preservação permanente;
 Deve possuir solo de baixa permeabilidade e ter declividade média inferior a 30%;
 Não deve estar localizado em área sujeita a eventos de inundação;
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 Deve estar situado a uma distância mínima de 300 metros de cursos d’água ou
qualquer coleção hídrica.
 O local deve estar a uma distância mínima de 500 metros de núcleos populacionais;
 O local deve estar a uma distância mínima de 100 metros de rodovias federais, a partir
da faixa de domínio estabelecida pelos órgãos competentes.
 O local deve ser delimitado com cerca de isolamento e portão, complementada por
espécies arbustivas/arbóreas;
 O local deve ser identificado com placas de advertência;
 Nas valas onde a disposição de resíduos estiver encerrada, deverá ser feita a
conformação do platô superior com declividade mínima de 2%, na direção das bordas
ou, no caso de valas, o nivelamento final deverá ser feito de forma abaulada para evitar
o acúmulo de águas de chuva sobre a vala e ficar em cota superior à do terreno,
prevendo-se prováveis recalques;
 Recobrimento final do maciço de resíduos com uma camada mínima de 50 cm de
argila de boa qualidade, inclusive nos taludes laterais;
 Execução de canaletas de drenagem pluvial a montante da área de disposição para
desvio das águas de chuva;
8.29 RESÍDUOS QUE PODEM SER DISPOSTOS EM ATERROS SANITÁRIOS
DE PEQUENO PORTE
De acordo com Resolução CONAMA 404 de 2008 só será admitida a disposição final dos
seguintes resíduos:
 Resíduos sólidos domiciliares, de resíduos de serviços de limpeza urbana, de resíduos de
serviços de saúde, bem como de resíduos sólidos provenientes de pequenos
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços.

•

Resíduos não perigosos, conforme definido em legislação especifica, e que tenham
características similares aos gerados em domicílios, bem como aos resíduos de serviços de
saúde que não requerem tratamento prévio à disposição final e aqueles que pela sua
classificação de risco necessitam de tratamento prévio à disposição final, de acordo com a
regulamentação técnica dos órgãos de saúde e de meio ambiente, conforme RDC Anvisa
306/2004 e Resolução Conama no 358/2005.
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Não podem ser dispostos nos aterros sanitários de pequeno porte os resíduos perigosos
que, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade,
toxicidade,

carcinogenicidade,

teratogenicidade,

mutagenicidade

e

perfurocortantes,

apresentem risco à saúde pública e ao meio ambiente, bem como os resíduos da construção
civil, os provenientes de atividades agrosilvopastoris, dos serviços de transportes, de
mineração e serviço de saúde.
8.29.1

REQUISITOS

PARA

LICENCIAMENTO

AMBIENTAL

PARA

ATERROS SANITÁRIOS DE PEQUENO PORTE
Uma das principais inovações apresentadas na Norma NBR 15849:2010 é a definição
de critérios para a dispensa da impermeabilização complementar, tendo como variáveis o
coeficiente de permeabilidade, o excedente hídrico, a fração orgânica dos resíduos e a
profundidade do freático. Além da simplificação técnica, os aterros sanitários de pequeno
porte, com disposição diária de até 20 t (vinte toneladas) de resíduos sólidos urbanos, contam
com procedimentos simplificados de licenciamento ambiental, conforme estabelecido na
Resolução CONAMA 404/2008.
Assim, estes empreendimentos são dispensados da elaboração do Estudo de Impacto
Ambiental e Relatório de Impacto do Meio Ambiente – EIA/RIMA, sendo que, para o
licenciamento ambiental, devem ser atendidas, no mínimo, as seguintes condições, critérios e
diretrizes:
 Vias de acesso ao local com boas condições de tráfego ao longo de todo o ano, mesmo
no período de chuvas intensas;
 Respeito às distâncias mínimas estabelecidas na legislação ambiental relativas a áreas
de preservação permanente, Unidades de Conservação, ecossistemas frágeis e recursos
hídricos subterrâneos e superficiais;
 Uso de áreas com características hidrogeológicas, geográficas e geotécnicas adequadas
ao uso pretendido, comprovadas por meio de estudos específicos;
 Uso de áreas que atendam a legislação municipal de Uso e Ocupação do Solo, com
preferência daquelas antropizadas e com potencial mínimo de incorporação à zona
urbana da sede, distritos ou povoados, e de baixa valorização imobiliária;
 Uso de áreas que garantam a implantação de empreendimentos com vida útil superior
a 20 anos.
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 Impossibilidade de utilização de áreas consideradas de risco, como as suscetíveis a
erosões, salvo após a realização de intervenções técnicas capazes de garantir a
estabilidade do terreno.
 Impossibilidade de uso de áreas ambientalmente sensíveis e de vulnerabilidade
ambiental, como as sujeitas a inundações.
 Descrição da população beneficiada e caracterização qualitativa e quantitativa dos
resíduos a serem dispostos no aterro;
 Capacidade operacional proposta para o empreendimento
 Caracterização do local:
 Métodos para a prevenção e minimização dos impactos ambientais;
 Plano de operação, acompanhamento e controle;
 Apresentação dos estudos ambientais, incluindo projeto do aterro proposto,
acompanhados de anotação de responsabilidade técnica;
 Apresentação de programa de educação ambiental participativo, que priorize a não
geração de resíduos e estimule a coleta seletiva, baseado nos princípios da redução,
reutilização

e

reciclagem

de

resíduos

sólidos

urbanos,

a

ser

executado

concomitantemente à implantação do aterro;
 Apresentação de projeto de encerramento, recuperação e monitoramento da área
degradada pelo(s) antigo(s) lixão(ões) e proposição de uso futuro da área, com seu
respectivo cronograma de execução;
 Plano de encerramento, recuperação, monitoramento e uso futuro previsto para a área
do aterro sanitário a ser licenciado;
 Apresentação de plano de gestão integrada municipal ou regional de resíduos sólidos
urbanos ou de saneamento básico, quando existente, ou compromisso de elaboração
nos termos da Lei Federal 11.445/2007 ou Lei Federal 12.305/2010;
8.30 ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO
Ao atingir o volume máximo da capacidade de cada vala do aterro será iniciado a
cobertura final da mesma, utilizando-se de um material argiloso e compactando-o e deixando
em um nivelamento numa cota superior a do terre para evitar as infiltrações das águas pluviais
e prevenir de prováveis recalques.

185

PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA DA RAIZ /PB

PLAPLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESIDUOS SÓLDOS

Posteriormente à execução da cobertura final de cada vala estas serão cobertas com
solo orgânico e cobertura vegetal com plantas nativas, evitando deste modo a ocorrência de
erosões.
Após a finalização da disposição de resíduos nas valas, deve-se prever uma rotina de
manutenção, de modo a corrigir eventuais recalques, desobstruir e manter o funcionamento
correto dos sistemas de drenagem de águas pluviais e o corte da grama.
8.30.1 AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS
Do ponto de vista formal, o objetivo essencial do Plano de Resíduos Sólidos é o
correto atendimento à população com serviços públicos adequados e universais, nos termos
das Leis Federais: Lei Federal 12.305/10, de 02 de agosto de 2010 e Decreto Federal
7.404/10, de 23 de dezembro de 2010.
Situações de emergência e contingência caracterizam uma ocorrência temporária. As
Diretrizes para planos de Racionamento e Atendimento a aumento de demanda temporária,
Diretrizes para Integração com Planos Locais de Contingência e Emergência e Regras de
Atendimento e Funcionamento Operacional para situações críticas na prestação de serviços,
incluindo Mecanismos Tarifários de Contingência, deverão ser elaborados pelo Gestor
Municipal, com auxílio do Conselho Municipal de Saúde, Meio Ambiente e Conselho
Municipal da Cidade e ainda, Concessionárias.
Assim, se prevê para o componente, as ações que seguem:
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Quadro 27: Ações preventivas
PROGRAMA

DE OBJETIVO

CONTRIBUIÇÃO

MONITORAMENTO PRINCIPAL

PARA
TOMADA

A
DE

DECISÃO
PROGRAMA

DE Resíduos Sólidos

Verificar

ACOMPANHAMENTO

cobertura

E MONITORAMENTO

qualidade
coleta,
efetividade

Sobre ações para
e melhoria

dos

da serviços e controle
a de

vetores

da doenças

de
e

limpeza urbana e enchentes.
as condições de
tratamento

e

depósito final do
material
coletado.

Fonte: Secretaria de Obras e Infraestrutura do município de Serra da Raiz, 2016.
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Quadro 28: Procedimentos para emergência e contingência
SITUAÇÃO
Falta/falha

grave

RECURSOS
de

Contrato.

qualquer serviço.

RESPONSÁVEL

ACIONAR

PROVIDÊNCIA

Fiscalização

Municipal Secretaria de Obras e Infra Regularizar

e/ou

Consórcio estrutura

de

e/ou Gestor do Acionar

Intermunicipal se for o Contrato.

o

Serviço.

penalidades

do

Contrato.

caso.
Falha

com

interrupção

Fiscalização.

Consórcio Intermunicipal e Ver Plano de Emergências Suspender
outras

Disposição.

Tratamento ou Destinação.

Unidade de Tratamento.

alternativa.

Fiscalização.

Gestor do Contrato.

Aplicação das penalidades

Contrato.

de e

Contingências

Coleta e Limpeza.

da providenciar

até

longa no Tratamento e
Interrupção no Serviço de

Unidades

coleta

destinação

previstas em contrato à
contratada.

Invasão
Irregular

e

Ocupação
de

Áreas

Guarda Municipal e/ou
Policiamento.

Guarda

Municipal

Fiscalização.

e Prefeitura

Municipal

e Relocação imediata.

Policiamento.

Municipais com risco por
Passivo de Resíduos.
Disposição Irregular de

Legislação Ambiental.

Secretarias Municipais de Secretarias Municipais de Notificar e multar o autor

Resíduos não perigosos

Obras e Infraestrutura e Obras e Infraestrutura e do despejo, se conhecido,

em área particular.

Saúde

e

Órgãos

de Saúde

e

Órgãos

de ou o proprietário da área.
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Segurança Pública.

Segurança Pública.

Determinar a limpeza e
vedação

da

Determinar

que

área.
se

de

destinação adequada aos
resíduos.
Disposição Irregular de

Legislação Ambiental.

Fiscalização da Secretaria Secretaria Municipal de Notificar e multar o autor

Resíduos Não Perigosos

Municipal

de

em Área Pública – autor

Infraestrutura

obras

e Saúde

do despejo, se conhecido,
determinando a limpeza e

conhecido.

a destinação adequada aos
resíduos.

Disposição Irregular de Legislação Ambiental.

Órgão de Limpeza Pública. Secretaria Municipal de Limpar a área.

Resíduos Não Perigosos

Saúde

em Área Pública – autor
desconhecido.
Disposição Irregular de Fiscalização Ambiental e Fiscalização da Secretaria Secretaria Municipal de Identificar o produto. Isolar
Resíduos Perigosos.

Policiamento.

Municipal

do

Obras

e Saúde.

Corpo

de e

sinalizar

a

área.

Infraestrutura e órgãos de Bombeiros. Defesa Civil Determinar a limpeza e a
Segurança Pública. Defesa Municipal.

destinação

adequada

Civil Municipal.

resíduos.

Determinar

aos
e

acompanhar a recuperação
ambiental.

Notificar
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multar o autor do despejo,
se conhecido, o proprietário
da área ou o fabricante do
produto.
Acidentes

Procedimentos específicos

Fiscalização da Secretaria

Secretaria Municipal de

Identificar o produto. Isolar

Envolvendo Produtos

para acidentes com cargas

Municipal do Obras e

Saúde. Corpo de

e sinalizar a área.

Perigosos.

perigosas.

Infraestrutura e órgãos de

Bombeiros. Defesa Civil

Determinar a limpeza do

Segurança Pública. Defesa

Municipal.

local e a destinação

Civil Municipal.

adequada dos resíduos.
Determinar e acompanhar a
recuperação ambiental.
Multar o responsável pelo
dano ambiental.

Interrupção no acesso as

Plano de Acesso

Prestador do Serviço de

Secretaria Municipal de

Solicitar autorização para

Unidades de

Alternativo.

Coleta. Agentes de

Obras e Infraestrutura.

usar caminhos alternativos

Trânsito.

Fiscalização.

previstos ou novos.

Transferência, Tratamento
ou Destinações Finais.

Fonte: Secretaria de Obras e Infraestrutura do município de Serra da Raiz, 2016.
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8.31 CUSTOS
Atualmente, para se manter a cidade limpa tem-se os seguintes gastos:
Tabela 25: Demonstrativo dos gastos atuais com a coleta
GASTOS

Nº

VALOR/DIA

TOTAL

Garis

14

25/500

7.000,00

Caminhão

1

4.200,00

4.200,00

Limpeza de
estradas,
terrenos

Quantos
precisem

Em torno de
3.000,00

Fonte: Prefeitura Municipal de Serra da Raiz, 2016.

Estima-se em média um gasto de 14.200,00 mensal com a Coleta de Resíduos Sólidos
Domésticos.
8.31.1 PLANTA PARA A IMPLANTAÇÃO DA UGIRSU
Para implantação do Projeto será construída uma Unidade semelhante a esta abaixo,
em um local onde estar sendo estudado. Representadas nas figuras 38,39 e 40.
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8.31.2 - ORÇAMENTO DE UNIDADE DE TRANSBORDO E TRIAGEM
Tabela 26: Orçamento da Unidade de Transbordo e Triagem
ITEM

TIPO DE SERVIÇO

VALOR

1.0

Galpão de
Compostáveis

R$ 138.000,00

2.0

Galpão de Triagem

R$ 500.000,00

3.0

Equipamentos

R$ 23.000,00

Total sem BDI
R$ 661.000,00
Hugo Arcoverde Teixeira
Engenheiro Sanitarista e Ambiental
CREA: 160827949-9
8.31.3 ORÇAMENTO PARA IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA
Tabela 27: Preços dos produtos e serviços da coleta seletiva
SERVIÇO

QTD

Manutenção das atividades de Coleta Seletiva (coleta, transporte,
triagem, catalogação, acondicionamento e destinação final do
material reciclável)

TOTAL
R$
20.000

Capacitações

-

4.000

Reboque para recicláveis

Unit

28.000

Propagandas(faixas, panfletos, ...)

Unit

2.000

EPI’s

10

6.000
R$
60.000,00

Subtotal
Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

8.31.4 CUSTO TOTAL
Custos totais para algumas etapas de implantação do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos.
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Tabela 28: Custos Totais
TOTAL

R$

Orçamento UGIRSU

R$ 661.000,00

Orçamento para implantação da Coleta
Seletiva

R$ 60.000,00

Custo TOTAL

R$ 721.000,00
Fonte: Isnep Engenharia, 2016.

Vale lembrar que no momento da licitação estes valores deverão ser atualizados.
8.32 PERIODICIDADE DA REVISÃO DO PMGIRS
O Plano deverá ser revisado pelo menos a cada 4 anos. No entanto independente
deste prazo haverá um constante monitoramento e avaliação do mesmo, para que as correções
de rumo e adaptações sejam feitas o mais próximo possível do momento de identificação dos
problemas surgidos.
Quadro 29: Revisão do Plano
REVISÃO DO PMGRS
ANO

AÇÃO

FREQUÊNCIA

2016

Elaboração do PMGRS

Início da contagem

2016- 2017-2018-2019

1ª REVISÃO

4 ANOS

2010-2021-2022-2023

2ª REVISÃO

4 ANOS

2024-2025-2026-2027

3ª REVISÃO

4 ANOS

2028-2029-2020-2031

4ª REVISÃO

4 ANOS

2032-2033-2034-2035

5ª REVISÃO

4 ANOS

Fonte: Isnep Engenharia, 2016.
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8.33 CONSLUÃO
Com a elaboração desse plano e através dos estudos realizados no diagnóstico da
situação atual dos resíduos sólidos do município de Serra da Raiz, verificamos que o
município ainda possui um modelo de gestão de seus resíduos inadequado, uma vez que, com
a criação da lei 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, todos os
municípios devem seguir e se adequar a algumas metas e procedimentos presentes nesta lei, a
exemplo da disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, bem como o melhoramento
das técnicas e tecnologias utilizadas no acondicionamento, coleta e transporte dos resíduos.
Como foi observado o município faz a disposição final de seus resíduos no “Lixão” e
não aplica nenhuma metodologia de redução, reaproveitamento e reciclagem desses resíduos,
daí se dá a importância da elaboração e implantação do Plano municipal de gestão integrada
de resíduos sólidos, que irá propor várias medidas a serem desenvolvidas pelo município para
que os resíduos tenham uma destinação adequada, incluindo ações na área de educação
ambiental e da coleta seletiva, entretanto para melhorar o desempenho do município na área
de gerenciamento de resíduos sólidos são importantes o cumprimento dos programas,
objetivos, metas e ações propostas no presente plano.
Para a elaboração do Plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos a
participação da população foi de grande importância, pois, é através dos seus conhecimentos e
necessidades que o gerenciamento dos resíduos sólidos deverá ser adequado, vale salientar
que a participação popular deverá ser constante, ou seja, durante a implantação do plano e no
cumprimento das ações e metas em todo o horizonte e vigência do mesmo, para conseguir tal
efeito o município deverá fazer de mobilizações utilizando

campanhas, seminários,

entrevistas em rádio e mídias impressas, que terão a função de motivar toda a comunidade no
processo de construção do presente plano.
Outra premissa importante é que com a elaboração do plano o município passa a ter
acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinado a empreendimentos e serviços
relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados
por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal
finalidade.
O município de Serra da Raiz através do referido plano dá um passo importante para
sanar/minimizar toda problemática que envolve os resíduos sólidos, uma vez que as referidas
ações e medidas atuarão diretamente na preservação do meio ambiente e promoção de
melhorias na saúde e qualidade de vida da população.
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Sugeriu-se que o plano seja revisto de 04 (quatro) em 04 (quatro) anos para
atualizações dos dados e novas proposições de acordo com as necessidades do município.
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