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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 A Lei Federal nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010, e o Decreto n° 7.404, de 

23 de Dezembro de 2010, instituíram a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluídos os perigosos, as responsabilidades dos geradores e do poder público e 

os instrumentos econômicos aplicáveis. 

 A aprovação da Lei n° 12.305/10 marcou o início de uma forte articulação 

institucional envolvendo os três entes federados – União, Estados e Municípios, o 

setor produtivo e a sociedade civil, na busca de soluções para os graves problemas 

causados pelos resíduos, que vem comprometendo a qualidade de vida dos 

brasileiros.  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece objetivos, diretrizes, 

metas e ações, e importantes instrumentos, tais como a obrigatoriedade da União, 

os Estados e os Municípios em elaborar planos para tratamento de resíduos 

sólidos, contemplando alternativas de gestão e gerenciamento dos diversos tipos 

de resíduos gerados, bem como metas para diferentes cenários, programas, 

projetos e ações correspondentes. Os Municípios também deverão aprovar os 

Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS para o 

recebimento de recursos do governo federal destinados a projetos de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos.  

 Neste sentido, o poder público municipal, neste novo sistema de gestão, terá 

um papel central por ser responsável não só pelo gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos comuns, mas também pela estruturação de estratégias e ações 

que mobilizem o conjunto da sociedade para implementação da gestão 

socioambiental compartilhada e com inclusão social.    

 Segundo o artigo 18º da Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), a elaboração de plano municipal de gestão integrada de 

resíduos sólidos é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a 

recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e 
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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 principal objetivo da elaboração de planos municipais de gestão integrada 

de resíduos sólidos é dar subsídio, via Governo Federal e cooperação com 

Municípios, para a administração integrada dos resíduos por meio de um conjunto 

de ações normativas, operacionais, financeiras e de planejamento.  

 Com o constante crescimento das populações urbanas associado à melhoria 

nos padrões de renda da sociedade e a intensa industrialização, grandes 

quantidades de resíduos sólidos são gerados, minimizando a vida útil dos aterros 

sanitários e aumentando o passivo ambiental para as futuras gerações. 

 O Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PGIRS 

estabelece princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a gestão integrada 

e gerenciamento dos resíduos sólidos, indicando as responsabilidades dos 

geradores, do poder público e dos consumidores. Define ainda, princípios 

importantes como o da prevenção e precaução, do poluidor-pagador, da 

ecoeficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos e 

do reconhecimento do resíduo como bem econômico e de valor social, entre outros.  

 O plano é o resultado do envolvimento de diferentes setores da 

administração pública e da sociedade civil, com o propósito de idealizar iniciativas 

que venham a contribuir para a limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a 

disposição final dos resíduos sólidos, melhorando a qualidade de vida da 

população, além de promover a limpeza do município e a manutenção do meio 

ambiente. Na elaboração do PGIRS é levado em consideração as características 

dos geradores, os volumes e os tipos de resíduos produzidos, para que recebam 

destinação final correta. 

 A Lei Federal n.º 12.305/10 estabelece a prioridade e obrigatoriedade da 

gestão dos resíduos sólidos tendo como premissas: a não geração, a redução, a 

reutilização, a reciclagem, o tratamento dos resíduos sólidos e a disposição final 

adequada dos rejeitos. Deste modo, a gestão municipal sobre os resíduos sólidos 

urbanos é um grande desafio para os administradores públicos.  

 Sendo assim, o presente documento consolida os estudos técnicos de 

engenharia, jurídicos, econômicos e financeiros, necessários à análise de 
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viabilidade e estruturação da Política Municipal de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos. Na sua concepção o documento foi estruturado de forma a 

apresentar o diagnóstico das atividades relacionadas ao manejo dos resíduos 

sólidos do município de Caraúbas/PB, descrevendo a caracterização dos serviços 

existentes e expondo a situação atual.  

 Também são abordados os aspectos legais, nas esferas municipal, estadual 

e federal, além de tratar sobre os aspectos financeiros, como a avaliação das 

contas municipais, da estrutura administrativa da prefeitura e dos cálculos de 

remuneração e custeio dos serviços de Limpeza Pública e manejo dos resíduos 

sólidos.  

 Em relação aos cenários futuros, foram traçados objetivos, metas, 

programas, ações, mecanismos e procedimentos a serem utilizados, visando 

avaliar de forma sistemática a qualidade da prestação dos serviços. Estão 

presentes neste estudo, também, as ações para emergências e contingências e 

ainda as proposições relacionadas à forma como se dará o controle social sobre a 

gestão dos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.  

 O horizonte de tempo considerado para esse estudo é de 20 (vinte) anos, 

com atualização a cada 04 (quatro) anos. Esse Plano terá como sustentação a 

decisão político administrativa sobre a forma como o serviço será prestado, 

orientará a própria prestação do serviço e, por fim, condicionará a ação das 

entidades reguladoras e fiscalizadoras voltadas ao cumprimento de suas diretrizes.  

 O presente documento será submetido à consulta pública para apreciação 

da população de Caraúbas/PB, das entidades representativas dos segmentos 

sociais e empresariais e das autoridades locais.   

 Acredita-se que o planejamento integrado em longo prazo é capaz de 

responder e corresponder a todos os desafios da gestão dos resíduos sólidos em 

todas as dimensões, atingindo o principal objetivo: gerenciamento satisfatório e 

sadia qualidade ambiental, visando fornecer elementos para a concretização de 

uma política pública municipal, com a prestação de serviço adequado e 

economicamente sustentável.  

 O PMGIRS foi executado conforme diretrizes do Contrato Administrativo Nº 

00087/2014 - CPL, atendendo as metas previstas no convênio mencionado, sendo 

elas:  
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 Diagnóstico da situação atual do município;  

 Elaboração de prognósticos; 

 Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;  

 Modelagem e indicação de áreas de transbordo, destino final e tratamento; 

 Agenda de Implementação do PMGIRS. 

 

 Estando em consonância com a legislação, e com o contrato firmado, o 

município recebe uma importante ferramenta de gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos, que de forma integrada com as demais municipalidades 

consorciadas vai subsidiar a universalização e a padronização dos serviços 

públicos adequando-os à realidade ambiental, social, sanitária e econômica 

regional, lançando mão de tecnologias disponíveis e economicamente aplicáveis. 

 

 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Geral 

 

 O objetivo geral deste documento é apresentar os diferentes aspectos 

(técnicos, institucionais, administrativos, legais, sociais, educacionais e 

econômicos do sistema de limpeza pública) do município, de tal forma a estabelecer 

as diretrizes básicas e subsidiar a formulação e consolidação da “Política de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Caraúbas/PB”.  

 Inseridos nessas diretrizes estão justamente o diagnóstico e a 

caracterização dos resíduos sólidos produzidos no município, que objetiva 

promover o seu gerenciamento através de políticas públicas que orientem o correto 

acondicionamento, armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação 

final ambientalmente adequada. 

 

 

 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

16 
 

2.2. Específicos 

 

 Os objetivos específicos deste documento estão relacionados à 

apresentação dos dados do serviço público de limpeza urbana e manejo dos 

resíduos sólidos do Município de Caraúbas/PB, com base em tais informações:  

 

I. Diagnosticar a situação atual da geração, coleta, transporte, tratamento e 

disposição final dos resíduos sólidos produzidos no Município de 

Caraúbas/PB, abrangendo os resíduos domiciliares, de limpeza pública, 

construção civil e demolição, volumosos, verdes, de serviços de saúde, com 

logística reversa obrigatória, saneamento básico, óleos comestíveis, 

industriais e agrosilvopastoris; 

 

II. Formular prognósticos para diferentes temas e diferentes cenários 

temporais, de curto (1 a 4 anos), médio (4 a 8 anos) e longo prazo (8 a 20 

anos);  

 

III. Apresentar o plano de metas (curto, médio e longo prazo) para as diferentes 

ações de coleta e disposição final dos resíduos; para a implementação de 

programas de educação ambiental formal e informal; para as ações de coleta 

seletiva e de logística reversa, entre outras;  

 

IV. Propor programas, projetos e ações direcionados para: (a) capacitação 

técnica; (b) educação ambiental voltada às ações de não geração, redução, 

reutilização e de reciclagem de resíduos; (c) controle e fiscalização da 

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de 

resíduos sólidos dos sistemas de logística reversa / responsabilidade 

compartilhada;  

 

V. Propor instrumentos de avaliação, controle e monitoramento voltados ao 

estabelecimento de indicadores de desempenho operacional e ambiental 

dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  
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VI. Propor ações de emergência e contingências com base em ações 

preventivas e corretivas, incluindo programas de monitoramento, em 

especial para aquelas áreas com consolidado passivo ambiental relacionado 

aos diferentes tipos de resíduos sólidos.  

 

VII. Apresentar a hierarquização das áreas de intervenção prioritária, tendo por 

base todo o diagnóstico socioambiental realizado e os aspectos financeiros 

decorrentes; 

 

VIII. Definir diretrizes de acordo com a legislação ambiental vigente, para adequar 

o gerenciamento dos resíduos produzidos no Município, visando minimizar 

os efeitos negativos ao meio ambiente e maximizar os benefícios sociais e 

econômicos para a população; 

 

IX. Propor ações para a criação de cooperativa ou associação de catadores 

formais para realizar a coleta seletiva de materiais reutilizáveis e/ou 

recicláveis; 

 

X. Propor ações de educação ambiental para incentivar a produção limpa, 

promovendo a não geração, a redução, a reutilização e a coleta seletiva, 

respeitando a política de: reduzir, reutilizar e reciclar; 

 

XI. Identificar os resíduos sólidos e os geradores sujeitos ao plano de 

gerenciamento ou ao sistema de logística reversa.  

 

 
3. METODOLOGIA DA MOBILIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 

 

 É exigência da Lei n° 12.305/2010, que o Plano Municipal de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos tenha:  

 Vigência por prazo indeterminado e horizonte de 20 anos;  

 Atualização a cada 4 anos;  
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 Conteúdo mínimo (Art.15 da Lei Federal nº 12.305/2010);  

 Processo de elaboração – mobilização e participação social por meio de 

audiências públicas.  

 

 O PGIRS do município de Caraúbas/PB foi desenvolvido conforme 

determinação da PNRS – 12.305/10. O diagnóstico e o novo modelo de gestão de 

resíduos sólidos urbanos, baseada na Política Nacional de Resíduos Sólidos, foi 

proposto pela empresa OMSA - Soluções Ambientais, contratada em Dezembro de 

2014 pela Prefeitura Municipal de Caraúbas, e serviu de base para a elaboração 

do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município, que passou por 

processo de consulta pública recebendo contribuições de todos os seguimentos da 

sociedade.  

 Os trabalhos para a elaboração do PGIRS foram estruturados por fases, 

desenvolvendo o diagnóstico e os prognósticos preliminares. As fases do trabalho 

suscitaram na realização de um número significativo de reuniões internas, com 

vistas à formação do comitê diretor e do grupo de sustentação, fatores essenciais 

para o sucesso na elaboração e implantação do PGIRS.  

 Sendo assim, a Prefeitura Municipal de Caraúbas, através da Secretaria de 

Obras, realizou em conjunto com a empresa contratada para prestar os serviços de 

elaboração do PGIRS, três reuniões com o comitê diretor e o grupo de sustentação, 

para apresentar os aspectos legais da Política Nacional de Resíduos Sólidos, o 

diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos do município e o Plano de Ações 

proposto para aprovação.  Após essas reuniões, também será realizada a última 

reunião com o Comitê Diretor objetivando consolidar uma agenda de 

implementação do PGIRS. 

 As pessoas convocadas pela Prefeitura para participar das reuniões 

representaram a sociedade civil, o organismo político de participação social e os 

gestores e técnicos das instituições do poder público, nomeados através do Decreto 

nº 007/2015, em 15 de Abril de 2015. Essas reuniões tiveram como objetivo 

transmitir algumas informações importantes para que o Comitê Diretor e o Grupo 

de Sustentação pudessem adquirir conhecimento acerca da importância de cada 

representante para elaboração e efetivação do PGIRS, tirando suas dúvidas e 

dando suas contribuições. 
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  A responsabilidade compartilhada no PGIRS de Caraúbas deverá ser 

considerada através da criação de mecanismos de educação ambiental a todos os 

envolvidos na geração de RSU, alcançando os setores públicos e privados, como 

a Prefeitura, Estabelecimentos de Saúde, Escolas, Comércio, além de toda a 

população, que por força da constituição, são responsáveis pelo gerenciamento 

dos resíduos sólidos gerados no município. 

 É assumido nesse estudo, também, conforme entendimento do Instituto 

Brasileiro de Administração Municipal - IBAM (2001), que o modelo de gestão dos 

resíduos municipais deverá não somente permitir, mas, sobretudo, facilitar a 

participação da população na questão da limpeza urbana do município, para que 

esta se conscientize das várias atividades que compõem o sistema e os custos 

requeridos para sua realização, e também, que se conscientize do seu papel como 

agente consumidor e, por consequência, gerador de resíduo.    

 Também, de encontro ao que recomenda o IBAM, entende-se que a base 

para a ação política está na satisfação da população com os serviços de limpeza 

urbana, cuja qualidade se manifesta na universalidade, regularidade e pontualidade 

dos serviços de coleta e limpeza de logradouros, dentro de um padrão de 

produtividade que denota preocupação com custos e eficiência operacional. 

 Deste modo, a metodologia aplicada para a elaboração do Plano Municipal 

de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Caraúbas/PB teve ampla 

participação social, buscando debater a premissa de um novo modelo de gestão, 

com todas as exigências da lei em especial, as questões de responsabilidade 

compartilhada, hierarquia de gestão, logística reversa, além de intensificar as 

questões socioambientais, concretizando um trabalho preciso e que possa 

apresentar resultados satisfatórios. 
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1. ASPECTOS GERAIS 

 

 

1.1. Histórico 

 

A palavra “Caraúbas” é indígena e, na língua tupi, significa fruto de casca 

negra. A história do município de Caraúbas/PB teve origem em uma fazenda 

fundada por colonizadores portugueses nos primeiros anos do século XVIII, nas 

margens do rio Paraíba do Norte. Apresentando condições favoráveis e estando 

inserida no contexto do ciclo do açúcar, dominante no litoral pernambucano, 

rapidamente desenvolveu-se e, por volta de 1780, já apresentava características 

de futura vila, inclusive com uma igrejinha ao centro. 

Ao passar dos anos, cada vez mais iam chegando colonos, explorando suas 

terras, fundando fazendas e produzindo riquezas. Em Fevereiro de 1891, por 

decreto do governo Republicano Provisório, o povoado é elevado à categoria de 

vila. 

Apesar das limitações dos meios de transporte e comunicação (tropeiros), 

da ocorrência de periódicas secas entre outros obstáculos, Caraúbas foi 

perseguindo o progresso, inclusive na instrução dos seus filhos de famílias 

tradicionais, a exemplo dos Faria Castro, dos Neves Jordão e dos Correia Neves, 

que passaram a estudar Medicina, Direito, Economia e etc.  

Além da pecuária, desde o início de sua fundação, Caraúbas teve outro 

produto economicamente importante; o algodão. Para o seu gerenciamento, 

sempre houveram homens importantes como o coronel Serveliano de Farias Castro 

e o major Eduardo Ferreira Filho; este último foi o pioneiro em vários aspectos, 

como proprietário do primeiro automóvel em Caraúbas e do primeiro sistema de 

telégrafo (1931), salientando-se que o telégrafo público só chegara em 1948.  

Outro produto de importância econômica para Caraúbas foi o caroá. Apesar 

de ter sido um ciclo rápido (década de 1940), trouxe elementos novos para 

Caraúbas, como a figura do padeiro, dos alfaiates e dos mecânicos. Por um 

momento, aquela vila sertaneja de tradição agropecuária viveu a experiência, 
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também, de um setor industrial, graças às fábricas de beneficiamento instaladas no 

antigos vapores de algodão. 

A partir da década de 1940, Caraúbas deu prioridade a investimentos 

urbanos. Talvez fosse os reflexos da Segunda Guerra Mundial, na qual participou, 

inclusive recrutando filhos seus para as fileiras (dos seis convocados, dois foram 

enviados para os campos de batalha de onde apenas um voltou). Foram 

construídos o primeiro grupo escolar (1953), o açude Campos pelo DNOCS (1953), 

o sistema de iluminação a diesel (1953), entre outros. 

Em 1969, Caraúbas começou a atuar diretamente no poder executivo 

municipal de São João do Cariri, permanecendo até 1994. Nesse período foram 

executados projetos importantes para o seu desenvolvimento, como a criação do 

curso ginasial em 1969, a inauguração do sistema de energia hidroelétrica em 

1971, a construção de um novo mercado, uma unidade médica e um prédio próprio 

para o curso ginasial até 1976, o início da pavimentação de ruas principais, a partir 

de 1978, a construção de vários grupos escolares na vila e na zona rural, a 

inauguração do sistema de abastecimento de água em 1985, a instalação do posto 

de telecomunicações em 1986, a construção do açude público de Barreiras em 

1987, entre outras obras de fundamental importância para a comunidade. 

Por fim, em 29 de Abril de 1994, Caraúbas obteve sua emancipação política, 

desmembrando-se do município de São João do Cariri.  

 

1.2. Formação Administrativa 

 

Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, Caraúbas figura como 

distrito subordinado ao município de São João do Cariri. Pelo Decreto-Lei Estadual 

Nº 520, de 31 de Dezembro de 1943, o distrito de Caraúbas passa a denominar-se 

Caraibeiras, vigorando pelo período de 1944 a 1948, figurando como distrito 

subordinado ao município São José do Cariri.  

Pela Lei Estadual Nº 318, de 07 de Janeiro de 1949, o distrito de Caraibeiras 

volta a denominar-se Caraúbas, figurando como distrito subordinado ao município 

São José do Cariri, assim permanecendo até divisão territorial datada de 17 de 

Janeiro de 1991. 

Por fim, no ano de 1994, Caraúbas é elevado à categoria de município, pela 
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Lei Estadual Nº 5932, sendo desmembrado de São João de Caraúbas, sede do 

antigo distrito de Caraúbas. Em divisão territorial datada de 2003, o município é 

constituído do distrito sede, assim permanecendo até divisão territorial datada de 

2007 (Figura 1). 

 

Figura 1. Divisão territorial do município de Caraúbas/PB 

 

 

2. ASPECTOS GEOGRÁFICOS 

 

O município de Caraúbas está situado no Estado da Paraíba, na 

microrregião do Cariri Oriental e na mesorregião da Borborema. A sede do 

município localiza-se a uma latitude de 07° 43' 36'' Sul e longitude de 36° 29' 

32''Oeste, com altitude aproximada de 451 metros, distando 240 km da capital. O 

acesso é feito, a partir de João Pessoa, pelas rodovias BR 230 / BR 104 / PB 148 / 

PB 186, como mostra a Figura 2 a seguir. 
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Figura 2. Mapa de acesso e localização de Caraúbas/PB 

 

 

 Ao passo que não há divisões em bairros em sua zona urbana, identifica-se 

aproximadamente 18 (dezoito) divisões em subáreas na zona rural, sendo estas: 

‘Boi Pombo’, ‘Prades’, ‘Moreira’, ‘Barriguda’, ‘Salinas’, ‘Peravilho’, Coró, 

‘Curralinho’, ‘Malhada Grande’, ‘Riacho do Boi’, ‘Severos’ com menor 

expressividade populacional e ‘Ponta da Serra’, ‘Salgadinho’, ‘Passagem’, 

‘Campos’, ‘Monte Alegre’, ‘Angiquinho’ e ‘Curimatãns’ as com maior expressividade 

populacional. Contando também com o distrito de ‘Barreiras’1 

 

3. IDHM 

 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de Caraúbas foi de 

0,585, em 2010. O município está situado na faixa de Desenvolvimento Humano 

Baixo (IDHM entre 0,500 e 0,599). A dimensão que mais contribui para o IDHM do 

município é Longevidade, com índice de 0,710, seguida de Renda, com índice de 

0,580, e de Educação, com índice de 0,485. 

Entre 2000 e 2010, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (crescimento de 0,206), seguida por Renda e por 

                                            
1 Apesar de não existir um dado mais preciso sobre o quantitativo populacional de cada subárea as 
informações aqui divulgadas foram cedidas pela gestão municipal, considerando também a 
presença de aparelhos sociais como escolas da rede de ensino básico e postos de saúde. 
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Longevidade. Entre 1991 e 2000, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos 

absolutos foi Educação (crescimento de 0,160), seguida por Longevidade e por 

Renda (PNUD, 2013). 

Ocupa a 4515ª posição entre os 5.565 municípios brasileiros, segundo o 

IDHM. Nesse ranking, o maior IDHM é 0,862 (São Caetano do Sul) e o menor é 

0,418 (Melgaço). A Figura a seguir apresenta a evolução do IDHM no município de 

Caraúbas/PB. 

 

Figura 3. Evolução do IDHM  

 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

 

4. ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 

 

O município de Caraúbas possui uma população de 3.899 habitantes, com 

uma densidade demográfica de 7,84 hab/km², havendo uma equilibrada proporção 

entre o número de homens e mulheres. Ao contrário da maioria das cidades 

brasileiras tem a particularidade de possuir uma população rural maior que a 

urbana, com 2.382 habitantes residentes na zona rural e 1.517 residentes na zona 

urbana, como pode ser visualizado na Tabela 1. Em termos comparativos, a atual 

1991 2000 2010

Caraúbas 0,3 0,44 0,585

Município de maior IDHM do
Brasil

0,679 0,82 0,862

Município com menor IDHM do
Brasil

0,12 0,208 0,418

IDHM Paraíba 0,382 0,506 0,658

IDHM Brasil 0,493 0,612 0,727

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1
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densidade demográfica do Estado da Paraíba é de 66,70 hab/Km² e a do Brasil 24 

hab/Km². 

 

Tabela 1. Evolução da população nas duas últimas décadas 

População 
População 

(1991) 

Total 
(1991) 

% 

População 
(2000) 

Total 
(2000) 

% 

População 
(2010) 

Total 
(2010) 

% 

População total 3.237 100,00 3.590 100,00 3.899 100,00 

Homens 1.606 49,61 1.799 50,11 1.972 50,58 

Mulheres 1.631 50,39 1.791 49,89 1.927 49,42 

Urbana 730 22,55 1.074 29,92 1.517 38,91 

Rural 2.507 77,45 2.516 70,08 2.382 61,09 

Fonte: PNUD, 2014. 

 

Entre os anos de 2000 e 2010, a população do município cresceu a uma taxa 

média anual de 1,38%. Nesta década, a taxa de urbanização do município passou 

de 29,92% para 38,91%. No mesmo período, o Brasil apresentou uma média de 

1,18% e o Estado 0,91% (Figura 4). 

 

Figura 4. Taxa de Crescimento Populacional entre 2000 e 2010 

 
Fonte: IBGE, 2014. 

 

Em Caraúbas, entre 2000 e 2010, a razão de dependência (Percentual da 

população menor de 15 anos e maior de 65 anos – dependente – em relação à 

população de 15 a 64 anos – potencialmente ativa) no município passou de 71,09% 

para 60,06% e a taxa de envelhecimento (Razão entre a população de 65 anos ou 

0,00% 0,20% 0,40% 0,60% 0,80% 1,00% 1,20% 1,40% 1,60%

Município

Paraíba

Regisão Nordeste

Brasil

Município Paraíba Regisão Nordeste Brasil

% 1,38% 0,91% 1,08% 1,18%
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mais em relação à população total), de 10,38% para 11,57% (Tabela 2). Em 1991, 

esses dois indicadores eram, respectivamente, 83,79% e 11,48%. Já no Estado da 

Paraíba, a razão de dependência passou de 65,43%, em 1991, para 54,94%, em 

2000, e 45,92%, em 2010. 

 

Tabela 2. Estrutura etária da população municipal nas duas últimas décadas 

Estrutura Etária 
População 

(1991) 

Total 
(1991) 

% 

População 
(2000) 

Total 
(2000) 

% 

População 
(2010) 

Total 
(2010) 

% 

Menos de 15 anos 1.104 34,11 1.119 31,17 1.012 25,96 

15 a 64 anos 1.761 54,40 2.098 58,44 2.436 62,48 

65 anos ou mais 372 11,49 373 10,39 451 11,57 

Razão de dependência 83,79 - 71,09 - 60,06 - 

Índice de envelhecimento 11,48 - 10,38 - 11,57 - 

Fonte: PNUD, 2013. 

 

No município, concomitante ao crescimento da população idosa, como já 

mencionado, houve uma redução do número de nascimentos e estabilização do 

percentual de jovens entre 15 e 24 anos. No Brasil, a taxa média de crescimento 

da população foi de 0,839%, enquanto a Paraíba apresentou um percentual de 

0,82%. Ainda sobre esse aspecto, as Figuras 5, 6 e 7 demonstram a evolução da 

pirâmide etária do município nas duas últimas décadas, considerando as 

características de sexo e faixas etárias específicas. 

 

Figura 5. Pirâmide etária de 1991 

 
Fonte: PNUD, 2013. 
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Figura 6. Pirâmide etária de 2000 

 
Fonte: PNUD, 2013. 

 

Figura 7. Pirâmide etária de 2010 

 
Fonte: PNUD, 2013. 

 

 Houve uma uniformização no formato da pirâmide etária ao longo das 

décadas acima expostas. Seguindo uma tendência nacional de desenvolvimento 

populacional com maior controle de natalidade, que acarreta uma base mais 

estreita, aliado ao aumento na longevidade, que ocasiona alargamento em seu 

topo.  
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5. ASPECTOS SOCIOECONÔMICOS2 

 

5.1 Economia, Trabalho e Renda 

 

O Produto Interno Bruto (PIB) de Caraúbas cresceu 76,3%, passando de 

R$11,0 milhões, em 2005, para 19,3 milhões, em 2009, superior ao do Estado, de 

70%. Sua participação na composição do PIB paraibano aumentou de 0,06, em 

2005, para 0,07, em 2009. A formação do PIB no município se dá, sobretudo, pela 

participação expressiva do setor de serviços, acompanhada da agricultura, 

indústria e impostos, como pode ser visto a seguir na Figura 7. 

 
Figura 8. Participação dos setores econômicos no PIB 

 
Fonte: IBGE, 2014. 

 

Apesar de Caraúbas manter o mesmo percentual que o Estado, de 7,9%, em 

2005, referente à participação da indústria no PIB, esse número, em 2009, cruzou 

para 8,8%, enquanto o Estado mais que duplicou sua porcentagem nesse mesmo 

período, chegando a 20%. De forma mais detalhada a Figura 9 expõe a taxa de 

crescimento por setor na participação do PIB no município em contraste coma do 

Estado. 

                                            
2 No intuito de evitar repetição contínua de referências à parte da base de dados que subsidiam esta 
seção do plano, desça-se aqui, que consistem nas sugestões para coleta de dados secundários e 
primários presentes no documento “Plano de Gestão de Resíduos Sólidos: manual de orientações”, 
do Ministério do Meio Ambiente.  
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Figura 9. Taxa de crescimento do PIB nominal por setor econômico no município e no 

Estado entre 2005 e 2009 

 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

 No que se refere ao PIB per capita do município, houve um vertiginoso 

crescimento nas últimas duas décadas, saindo de R$ 112,00, em 1991, para 

R$164,66, em 2000, e chegando a R$296,38, em 2010. Mantendo uma média de 

crescimento de 6,05% nos últimos anos. No Estado da Paraíba houve uma 

evolução de R$196,59, em 1991, para R$474,94, em 2010.  

Com relação aos postos de trabalho em Caraúbas, de acordo com a Tabela 

3, há predominância de vinculações ao setor público, seguido pelo setor de serviços 

e pela indústria. 
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Tabela 3. Grupos ocupacionais ordenados entre os anos de 2010 e 2013 

Ocupações 

Remuner
ação 

média em 
2010 

Postos 
em 2010 

Remuneração 
em 2013 

Postos 
em 2013 

Variação da 
remuneração 

Variação 
dos 

postos 

Trabalhadores 
agropecuários, florestais 
e da pesca 

00 0 687,42 2 -% 2 

Trabalhadores dos 
serviços, vendedores do 
comércio em lojas e 
mercados 

574,20 30 774,93 30 34,96% 0 

Trabalhadores da 
produção de bens e 
serviços industriais 

444,64 14 716,72 14 61,19% 0 

Membros superiores do 
poder público, dirigentes 
de organizações de 
interesse público 

736,40 17 1.374,76 10 86,69% -7 

Técnicos de nível médio 615,60 16 856,94 9 39,21% -7 
Profissionais das ciências 
e das artes 

1.331,03 16 1.289,82 49 -1.62 -8 

Trabalhadores de 
serviços administrativos 

703,47 112 921,55 102 31,00% -10 

Fonte: RAIS/MTE, 2014. 

 

Ainda sobre os aspectos do trabalho, o município possui uma taxa de 

atividade de 60% e uma taxa de desocupação em 37%, como demonstra a Figura 

10. Mantêm-se similar aos valores apresentados pela Paraíba, respectivamente, 

com 59,3% e 32,2%. 

 

Figura 10. Atividade, inatividade e desocupação do município – 2014 

 
Fonte: Mapa do desenvolvimento Humano no Brasil, 2014. 
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. No entanto, em Caraúbas, comparado aos valores apresentados no ano 

2000, existe um crescimento de 9,54% na taxa de atividade, uma queda na taxa de 

desocupação, de 4,49%, e um aumento das ocupações formais (Tabela 4). Sendo 

que, o Estado manteve-se estável em seu percentual de atividade, manteve o 

mesmo ritmo na queda de desocupação, com 4,88%, e aumentou o número das 

ocupações formais, em 4,76%. 

 
Tabela 4. Ocupação da população de 18 anos ou mais 

 

Fonte: PNUD, 2014. 

 

Entre as ocupações no município a taxa de informais ainda é muito alta. 

Mesmo levado em consideração uma perspectiva de longo prazo do aumento já 

mencionado do emprego formal, ainda há em média 799 informais, valor bastante 

expressivo diante do universo de ocupações (Figura 11). 
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Figura 11. Pessoas ocupadas, posição de ocupação, formalidade e informalidade no 
município 

Fonte: IBGE, 2014. 

 

Intrinsecamente relacionada a informalidade estão os baixos níveis 

salariais. Como mostra a Figura 11, em Caraúbas, existe um variação das 

remunerações em até mais de 2 salários mínimos (SM), mas com prevalência, de 

57%, dos que ganham até 1 SM. 

 

Figura 12. Distribuição das pessoas ocupadas por classe de rendimento mensal 

 

Fonte: IBGE, 2014. 
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5.2 Saúde e Habitação 

 
Caraúbas não possui separação em distritos sanitários e sua divisão 

territorial para fins da política de saúde é feita em zonas sul e norte. Desenvolve os 

Serviços de Proteção Básica de Saúde do Sistema Único de Saúde (SUS), formado 

por duas instituições públicas com atendimento médico em especialidades básicas, 

procedimentos ambulatoriais e odontológicos. Sendo estas, a ‘Unidade Básica de 

Saúde Vasconcelos Jordão’ situada na zona urbana (Figura 13) e a ‘Unidade 

Básica de Saúde José Clemente de Queiroz’ situada na zona rural no distrito de 

‘Barreiras’ (Figura 14).  

 
Figura 13. Unidade Básica de Saúde Vasconcelos Jordão 

 
 

Figura 14. Unidade Básica de Saúde José Clemente de Queiroz 

 
Fonte: Registro de visita técnica 
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Esses serviços patenteiam Cobertura de todo o território, 100% da 

população municipal. Como pode ser visto na Figura 15, que apresenta a evolução 

do indicador de abrangência da atenção básica em saúde. 

 

Figura 15. Evolução do indicador de cobertura da atenção básica em saúde 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2014. 

 

A taxa mortalidade infantil em Caraúbas passou de 81,2%, em 1991, para 

51,1%, em 2000, e chegou a 35,2, em 2010. Em 1991, essa taxa municipal era de 

44,7 por mil nascidos vivos. Um pouco superior a do Estado, de 21,7%, em 2010. 

Nacionalmente, esse mesmo período, entre 2000 e 2010, a taxa de mortalidade 

infantil caiu de 30,6 para 16,7. Com o número atual o município contribui para o 

cumprimento das metas estabelecidas nos ‘Objetivos de Desenvolvimento do 

Milênio das Nações Unidas’ com o qual o Brasil se comprometeu. Essa meta 

mensura que a mortalidade infantil no país deve estar abaixo de 17,9 óbitos por mil 

no ano de 2015. 
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Figura 16. Mortalidade infantil no município, no estado e no país entre 1991 e 2010 

 
Fonte: Mapa do desenvolvimento Humano no Brasil, 2014. 

 

A esperança de vida ao nascer em Caraúbas cresceu 5,0 anos na última 

década, passando de 62,6 anos, em 2000, para 67,6 anos, em 2010. Em 1991, a 

esperança de vida ao nascer era de 57,2 anos. Apesar de demonstrar um número 

inferior no mesmo período à média nacional de 73,9 anos. Na Paraíba esse 

percentual é de 72 anos. 

 
Figura 17. Esperança de vida no estado e no município entre 1991 e 2010 

 
Fonte: Mapa do desenvolvimento Humano no Brasil, 2014. 

 

As principais causas de mortalidade da população de Caraúbas são aquelas 

relacionadas a neoplasias (tumores), atingindo principalmente o grupo etário a 

partir de 60 anos. Seguido de outras doenças ocasionadas por causas variadas 

alcançando, sobretudo, o grupo etário entre 20 e 49 anos, como mostra a Tabela 

5. 
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Tabela 5. Mortalidade proporcional por faixa etária segundo grupo de causas 

Grupo de Causas 
Menor 

1 
1 a 
4 

5 a 
9 

10 a 
14 

15 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
64 

65 e 
mais 

60 e 
mais 

Total 

I.   Algumas doenças 
infecciosas e 
parasitárias 

- - - - - - - - - - 

II.  Neoplasias 
(tumores) 

- - - - - - - 50,0 50,0 33,3 

IX.  Doenças do 
aparelho circulatório 

- - - - - - - 12,5 12,5 8,3 

X.   Doenças do 
aparelho respiratório 

- - - - - - - 12,5 12,5 8,3 

XVI. Algumas afec 
originadas no período 
perinatal 

100,0 - - - - - - - - 16,7 

XX.  Causas externas 
de morbidade e 
mortalidade 

- - - - - 100,0 - - - 8,3 

Demais causas 
definidas 

- - - - - - 100,0 25,0 25,0 25,0 

Total 100,0 - - - - 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Ministério da Saúde, 2014. 
 

No município, a taxa bruta de natalidade é de 18,1% com uma preeminência 

de partos vaginais (21,7%) e baixa incidência de partos prematuros (22,5%).  Ao 

longo do período analisado, de 1999 a 2008, houve um aumento no número de 

nascidos, os partos cesarianos sofreram oscilações, com altas de 8,7%, em 2005, 

e manteve-se em 6,3%, em 2008, como sintetiza a Tabela 6. 

 
Tabela 6. Nascimentos no município entre 199 e 2008 

Condições 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Número de 
nascidos vivos 

28 26 43 44 56 54 61 71 63 71 

Taxa Bruta de 
Natalidade 

8,3 7,6 12,5 12,7 16,0 15,3 16,9 18,6 16,4 18,1 

% com 
prematuridade 

17,9 23,1 7,0 - 7,3 - 18,0 15,5 17,5 22,5 

% de partos 
cesáreos 

17,9 50,0 25,6 31,8 39,3 51,9 37,7 62,0 56,5 67,6 

% de mães de 
10-19 anos 

22,2 38,5 30,2 20,5 23,2 27,8 24,6 16,9 30,2 23,9 

% de mães de 
10-14 anos 

- - 2,3 - - - - - - - 

% com baixo 
peso ao nascer 

          

- geral 14,3 3,8 4,7 - 1,8 1,9 11,5 5,6 6,5 11,3 

- partos 
cesáreos 

- 7,7 - - - - 8,7 4,5 5,7 6,3 

- partos vaginais 17,4 - 6,3 - 2,9 3,8 13,2 7,4 7,4 21,7 

Fonte: Ministério da Saúde, 2014. 
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No que aludem as condições estruturais sobre saúde, Caraúbas demonstra 

avanços nas áreas de distribuição de energia elétrica para a população de forma 

geral, na coleta de lixo e acesso a água encanada na zona urbana, mas ainda 

possui déficits no que diz respeito a saneamento básico. A Figura 18 mostra que 

no município 99,4% de domicílios possuem abastecimento de água, há coleta de 

lixo em 100% do perímetro urbano, no entanto, apenas 32,9% contam com 

escoamento adequado. 

 

Figura 18. Domicílios com abastecimento de água, coleta de lixo e escoamento de 
banheiro ou sanitário adequado 

 
Fonte: IBGE, 2014. 

  
 As formas de abastecimento de água no município possuem três origens: a 

rede geral (30,6%), poço ou nascente (6,3%), seguida de 63,1% de outras formas 

que não foram discriminadas, como demonstra a Figura 19. 

 

Figura 19. Proporção de moradores por formas de abastecimento de água 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2014. 
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Os números sobre as instalações sanitárias de Caraúbas são intrigantes. A 

rede geral de esgoto abrange apenas 17,3% da população, 4,5% possuem fossa 

séptica, ao passo que 50,6% não possuem nenhuma instalação sanitária. Ainda 

são encontradas outras formas, como fossa rudimentar (10,4%) e valas (7%), veja 

a Figura 20, a seguir. 

 

Figura 20. Proporção de moradores por tipo de instalação sanitária 

 

Fonte: Ministério da Saúde, 2014. 

  
 A destinação do lixo no município também traz dados intrigantes, como 

mostra a Figura 21, só 27% do lixo é coletado, na medida em que mais da metade 

da população queima, 28,8%, e 42% joga-o. 
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Figura 21. Proporção de moradores por tipo de destino de lixo 

 
Fonte: Ministério da Saúde, 2014. 

 

5.3.Educação 
 

A Rede de Ensino em Caraúbas é composta por instituições públicas, sendo 

estas, 8 (oito) escolas que abrangem desde a pré-escola ao ensino fundamental e 

1 (uma) escola de nível médio ‘João José de Alcântara’ (Figura 22). Em seu 

conjunto são responsáveis por 966 matrículas. A Tabela 7, a seguir, mostra quais 

são as instituições de ensino fundamental e onde estão localizadas. 

 

Figura 22. Escola de nível médio ‘João José de Alcântara’ 

 

Fonte: Registro de visita técnica 
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Tabela 7. Escolas de ensino fundamental 

Escolas Zonas Subárea 

Joaquim Galdino Santiago Rural Ponta de Serra 

João Antônio de Sousa Rural Passagem 

Emiliano Pereira Rural Salgadinho 

Amaro Vicente de Sousa Rural Angiquinho 

José Moraes Rural Curimatãns 

João José de Alcântara Rural Distrito de Barreiras 

Sóter Correia Neves Rural Campos 

Severino de Farias Castro Urbana --------------------------- 

Fonte: Prefeitura Municipal de Caraúbas (PMC) 

  

Todas as crianças de 5 a 6 anos estão frequentando a escola. A faixa etária 

entre 7 e 20 anos mostra regularidade de inserção nas duas últimas décadas, tendo 

vista o indicador de fluxo escolar (Figura 23). 

 
Figura 23. Fluxo escolar por faixa etária 

 
Fonte: Atlas Brasil – IDHM, 2014. 

 

No entanto, o perfil da população adulta do município tem percentuais 

elevados de analfabetismo e evasão no ensino médio. Mesmo que, nos últimos 

anos, o número de analfabetos tenha diminuído e o de pessoas que concluíram o 

ensino médio tenha aumentado, os resultados ainda são inquietantes (Figura 24). 
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Figura 24. Escolaridade da população adulta 

 
Fonte: Atlas Brasil – IDHM, 2014. 

 

 Em um comparativo, há uma discrepância entre a média do município, de 

18,94%, e a média nacional, de 9,4%. Todavia, se estabiliza quando analisada a 

região, que mantém o patamar de 18,6%. Na Paraíba este percentual é de 21,3%. 

O que demonstra ser uma questão mais generalizado, não apenas um problema 

local.  

 

Figura 25. Taxas de analfabetismo no município, na Paraíba, na região nordeste e no 
Brasil 

 

Fonte: IBGE, 2014. 
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O percentual de pessoas que possuem curso superior completo em Caraúbas é 

de apenas 2,02% da população. Somados aqueles que possuem nível superior 

incompleto (8,2%), significam ainda menos de 10,4% da população do municipal. 

 

5.4. Incidência de pobreza e Assistência Social 

 

No que diz respeito à concentração de renda, mensurada através do Índice 

Gini3, houve em Caraúbas um aumento de 0,49, no ano 2000. para 0,45, em 2010. 

Estimado todo o conjunto populacional, tem-se 1.215 famílias com renda mensal 

entre ½ e 1 SM, equivalente a 3.478 pessoas, com sobressaindo-se o elevado 

número, de 824,  daquelas com menos R$ 77,00 mensais (Figura 26). 

 

Figura 26. Renda per capta das famílias em situação de pobreza 

 
Fonte: MDS, 2014. 

 

 A extrema pobreza em Caraúbas afeta principalmente a faixa etária entre 6 

e 39 anos (Figura 27). Alarmante, tendo em vista ser este o extrato populacional 

entendido com potencialidade à categoria de economicamente ativa. 

 

  

                                            
3 Como demonstra o Atlas do Desenvolvimento Humano (2015) “é um instrumento usado para medir 
o grau de concentração de renda. Ele aponta diferença entre os rendimentos dos mais pobres e 
dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação de total igualdade, 
ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou seja, 
se uma só pessoa detém toda a renda do lugar” 
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Figura 27. Extrema pobreza identificada por faixa etária 

 
Fonte: MDS, 2014. 

 

A incidência de extrema pobreza em Caraúbas é de 15,1% da população 

total, categoria que denomina aqueles que possuem renda per capta inferior a R$70 

mensais. Destaca-se ainda, que há maior concentração desse extrato populacional 

na zona rural, como pode mos ver na Figura 28, a seguir. 

 

Figura 28. A população extremamente no Estado e no município 

 
Fonte: MDS, 2014. 

 

A política de assistência social no município objetiva-se apenas pelo nível de 

proteção social básica, estruturado com 1 (um) Centro de Referência de Assistência 

Social (CRAS) e pelo Programa de Transferência de Renda Bolsa Família (PBF). 

Este último possui 671 famílias beneficiadas, recebendo transferências mensais de 
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em média R$146,36. Além disso, possui 55 usuários do Benefício de Prestação 

Continuada (BPC), que recebem transferências mensais de 1SM. Na Figura 29 é 

possível visualizar a o quantitativo de famílias usuárias do PBF e sua abrangência 

nos últimos anos. 

 
Figura 29. Famílias atendidas pelo PBF de 2010 a 2014 

 
Fonte: MDS, 2014 

 

 

6. ASPECTOS DA GESTÃO MUNICIPAL  

 

 

O município de Caraúbas conta coma presença de secretárias destinadas a 

políticas essenciais de gestão, sendo estas: saúde, serviços urbanos, educação, 

assistência social e esportes. Mostrando operacionalização de serviços públicos 

básicos, fundamentais a construção e desenvolvimento deste plano. 

 

 

7. CONTROLE E MOBILIZAÇÃO SOCIAL4 

 

O município conta atualmente com cinco conselhos de direitos, sendo estes, o 

conselho municipal de saúde, o conselho municipal de assistência social, conselho 

municipal de educação, conselho municipal da criança e do adolescente e o 

                                            
4 Os resultados aqui apresentados forma extraídos do instrumento de coleta de dados primários 
disponível no ANEXO 1, aplicado junto aos representantes dos conselhos de direito e de outras 
instituições de organização da sociedade civil. 
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conselho municipal do idoso. Alguns representantes dos respectivos conselhos 

foram questionados sobre o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PMGRS) e mostraram-se envolvidos na sua construção. Destaca-se que 

os conselhos de saúde e educação desenvolveram participação direta no processo 

de coleta de dados primários, além de afirmarem ações relacionadas aos objetivos 

do plano. Foi também identificada a presença de outras formas de organização da 

sociedade civil, como o ‘Sindicato de Trabalhadores Rurais de Caraúbas’, que 

atualmente possui 1.960 associados, e ratificou interesse pela construção e 

efetivação deste plano. 

 

 

8. CATADORES DE MATÉRIAS RECICLÁVEIS E COOPERATIVISMO5 

 

 

Foram identificados cerca de 8 (oito) catadores no município. Como não foi 

possível coletar informações de todos, elabora-se aqui um perfil sobre essa 

atividade no município a partir de uma amostra com 3 (três) sujeitos. Os 

entrevistados fazem a coleta do material reciclável diretamente nos lixões 

identificados no município e no comércio local. 

O perfil desses catadores é composto por homens entre 30 (trinta) e 72 

(setenta e dois) anos de idade, de ensino médio incompleto, solteiros, com em 

média de 2 (dois) filhos. Foi encontrada uma variação de R$50 à R$250 na renda 

mensal pela atividade de catador, concebida como atividade laboral complementar, 

para a qual dedicam um intervalo de 10 (dez) a 20 (vinte) horas semanalmente. 

Apresentam vinculação a empregos informais, considerados como prioritários. 

Também há presença de garantias formais de aposentadoria por trabalhos 

antecedentes. 

No que tange as suas condições de saúde, não apresentam doenças graves 

oriundas do trabalho de catador ou que possam impedir o desenvolvimento de sua 

atividade laboral. Fazem acompanhamento médico regular, com visitas periódicas 

                                            
5  O instrumento de coleta de dados está disponível no ANEXO 2 e  os resultados apresentados 
consistem em tendências gerais extraídas dos dados primários, a fim de identificação, estudo e 
direcionamento de futuras ações relacionadas a esses sujeitos. 
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dos agentes comunitários de saúde em suas residências. No entanto, alegaram 

usar parcos Equipamentos de Proteção do Trabalho (EPI), como chapéu, botas e 

algumas vezes luvas e mascaras. Ponderam que seu trabalho de catador pode 

gerar malefícios a sua saúde, devido o risco gerado pela exposição cotidiana. Além 

disso, todos alegaram já ter sofrido algum acidente de trabalho relacionado à 

interação com materiais cortantes. 

No que diz respeito ao cooperativismo, quando questionados sobre sua 

vinculação a uma cooperativa de catadores, não demonstraram interesse pela 

ideia. Fato curioso, por haver presença de colaboração de outros catadores em seu 

trabalho individual, em alguns casos. Contudo, pelo contato ainda inicial com os 

sujeitos entrevistados, pode-se relacionar seu desinteresse pelo cooperativismo 

com a falta de proximidade à essa forma de organização. O que, por sua vez, traria 

resultados diretos, a exemplo de um espaço coletivo onde seria possível o 

armazenamento do material coletado para venda, substituindo o armazenamento 

em seus próprios domicílios, como fazem atualmente. 

 

 

9. RECURSOS HÍDRICOS 

 

 

9.1. Águas Superficiais 

 

O município de Caraúbas encontra-se inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do Rio Paraíba, região do Alto Paraíba. Os principais cursos d’ água 

são os rios Paraíba e Sucuru, além dos riachos da Vaca Morta, do Boi, do Jaques, 

da Salina, das Cobras, da Onça, da Cachoeira, Luís Gomes, Cascudo, do Macaco, 

da Curimatã, do Monte Alegre e da Barriguda.  

Os corpos de acumulação mais significativos são os açudes dos Campos e 

da Tapera, além da Lagoa do Pau Ferro. Os principais cursos d’ água têm regime 

de escoamento intermitente e o padrão de drenagem é o dendrítico. 
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9.2. Águas Subterrâneas - Diagnóstico dos Poços Cadastrados 

 

Segundo dados do CPRM - Serviço geológico do Brasil - do Ministério de 

Minas e Energia, o município de Caraúbas possui 151 pontos d’água cadastrados, 

sendo todos poços tubulares de propriedade privada ou pública. Contudo, de 

acordo com dados disponibilizados pelo IBGE, existem no município de Caraúbas 

aproximadamente 89 domicílios abastecidos por poços de propriedade privada ou 

pública. 

 

10. ASPECTOS FISIOGRÁFICOS 

 

 

O município de Caraúbas, está inserido predominantemente na unidade 

geoambiental da Depressão Sertaneja, que representa a paisagem típica do 

semiárido nordestino, caracterizada por uma superfície de pediplanação bastante 

monótona, relevo predominantemente suave-ondulado, cortada por vales estreitos, 

com vertentes dissecadas. Elevações residuais, cristas e/ou outeiros pontuam a 

linha do horizonte. Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos de 

erosão que atingiram grande parte do sertão nordestino. Parte de sua área, a norte, 

se insere na unidade geoambiental do Planalto da Borborema. 

A vegetação da região é basicamente composta por Caatinga Hiperxerófila, 

com trechos de Floresta Caducifólia. O clima é do tipo Tropical Semiárido, com 

chuvas de verão. O período chuvoso se inicia em novembro com término em abril 

e a precipitação média anual é de 432 mm. De acordo com a Agência Executiva de 

Gestão das Águas do Estado da Paraíba (AESA), a precipitação média anual dos 

últimos dez anos (2004 - 2014), no município de Caraúbas, foi de 458,68 mm. 

Com respeitos aos solos, nos Patamares Compridos e Baixas Vertentes do 

relevo suave ondulado ocorrem os Planossolos, mal drenados, com fertilidade 

natural média e alta salinidade; nos Topos e Altas Vertentes ocorrem os solos 

Brunos não Cálcicos, rasos e com fertilidade natural alta; nos Topos e Altas 

Vertentes do relevo ondulado ocorrem os Podzólicos, drenados e com fertilidade 

natural média; e nas Elevações Residuais ocorrem os solos Litólicos, rasos, 

pedregosos e com fertilidade natural média. 
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A Figura 30 detalha os aspectos geológicos do município de Caraúbas/PB.  

 

Figura 30. Aspectos geológicos do município de Caraúbas 
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11. SITUAÇÃO DO SANEAMENTO BÁSICO NO MUNICÍPIO 

 

 

11.1. Água 

 

No município de Caraúbas, em 2000, 18,36% da população tinham acesso 

à rede de água geral com canalização em pelo menos um cômodo; em 2015, esse 

percentual passou para 44,83%. Já na zona urbana, em 2000, 96,5% dos 

moradores urbanos tinham acesso à rede de água geral com canalização em pelo 

menos um cômodo; em 2010, esse percentual passou para 99,4%. No Estado da 

Paraíba, o percentual de moradores urbanos com acesso à rede geral de 

abastecimento, com canalização em pelo menos um cômodo, era de 92,2%. 

Atualmente, com relação a promoção de água para consumo humano, 

44,83% da população tem acesso a rede geral de distribuição de água, 19,49% tem 

acesso a água de poço ou nascente, 35,69% tem acesso a água através de outras 

fontes (chuva, caminhão pipa, rios, açudes, lagos ou igarapés). A principal fonte de 

abastecimento da população é o Açude Campos. 

A água distribuída pela rede geral recebe tratamentos peculiares nos 

domicílios: 235 tratam por filtração, 10 tratam por fervura e 904 tratam por cloração. 

Contudo, existem aproximadamente 98 domicílios que não realizam nenhum tipo 

de tratamento prévio antes do consumo (SIAB, 2014). 

O volume total de água distribuído diariamente para o município é de 275 

m³, dos quais 240 m3 são tratados apenas por simples desinfecção (cloração e 

outros), sendo o restante (35 m3) distribuído sem nenhum tipo de tratamento (IBGE-

PNSB, 2008). Atualmente Caraúbas é abastecido pelo Açude Campos, situado na 

própria região do município. 
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11.2. Esgoto 

 

 Segundo dados do Sistema de Informação de Atenção Básica em março de 

2015, no município de Caraúbas, 44,19% da população possuía formas de 

esgotamento sanitário consideradas adequadas — sendo 22,78% atendidas com 

rede de esgoto e 21,41% com fossa séptica. Os demais cidadãos destinavam seu 

esgoto a céu aberto (55,81%).   

No estado da Paraíba, o percentual de moradores urbanos com acesso à 

rede de esgoto adequada (rede geral ou fossa séptica) era de 61,4% (IBGE, 2010).  

Já com relação à destinação final e tratamento adequado, o município de 

Caraúbas não possui estação de tratamento de esgoto doméstico. 

 

11.3. Drenagem Urbana 

 

Com relação ao manejo das águas pluviais, o município de Caraúbas não 

possui nenhuma política ou ação efetiva, existindo apenas a drenagem superficial 

pelas sarjetas, que se dá nas ruas pavimentadas. O percentual de ruas 

pavimentadas exclusivamente com drenagem superficial é de mais de 75%.  

 

11.4. Resíduos Sólidos e Energia Elétrica 

 

Em relação ao gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos do município de 

Caraúbas, a prefeitura é a única executora dos serviços de coleta, transporte, 

manejo e destinação final, além de coletar, transportar e destinar os resíduos 

sólidos dos serviços de saúde. 

Em 2000, 83,2% dos moradores urbanos contavam com o serviço de coleta 

de resíduos, atualmente, este percentual aumentou para 100%. Contudo, de acordo 

com dados do Sistema de Informação de Atenção Básica, aproximadamente 

44,67% da população destinam os resíduos sólidos para coleta pública, sendo o 

restante queimado, enterrado ou destinado a céu aberto pelos próprios cidadãos 

(55,33%).  
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Já com relação a energia elétrica, aproximadamente 99,9% dos domicílios 

possuem energia distribuída pela companhia responsável (uso exclusivo), onde 

apenas 08 (oito) não a possuem. 

 

 

12. ASPECTOS AMBIENTAIS DO MUNICÍPIO 

 

 

De acordo com dados disponibilizados pela Secretaria de Serviços Urbano 

do Município de Caraúbas, alguns problemas relacionados a escassez de água, 

assoreamento e poluição de corpos hídricos foram detectados em períodos críticos 

de seca nos últimos anos, com alteração ambiental que afetou as condições de 

vida da população, prejudicando principalmente a agricultura local.  

 O município não possui Conselho Municipal de Meio Ambiente e não contou 

com recursos específicos para a área ambiental nos últimos 12 meses, além de não 

possuir Fundo Municipal de Meio Ambiente.  

 Com relação ao licenciamento ambiental de impacto local, o município não 

o realiza, ficando a cargo do órgão ambiental estadual, a Superintendência de 

Administração do Meio Ambiente (SUDEMA). 

O município de Caraúbas declarou em 2010, que não haviam moradores 

urbanos vivendo em aglomerados subnormais (favelas e similares), não existindo 

loteamentos irregulares, favelas, mocambos, palafitas ou assemelhados. No 

município não existe programa de regularização fundiária e legislação municipal 

específica. 

A proporção de moradores, em 2010, com acesso ao direito de propriedade 

(própria ou alugada) atingiu 92,3%. Para ser considerado proprietário, o residente 

deve possuir documentação de acordo com as normas legais, que garantem esse 

direito, seja ela de propriedade ou de aluguel.  

 

 

 

 

 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

54 
 

 

13. LEGISLAÇÃO VIGENTE 

 

 

13.1. Legislação Federal 

 

13.1.1. Constituição Federal 

 

O serviço público de saneamento básico é tratado expressamente na 

Constituição Federal que determina as competências da União, dos Estados 

membros, do Distrito Federal e dos Municípios, nos art. 21, XX e 23, IX. O art. 225 

disciplina o direito ambiental ecologicamente equilibrado. Além da ligação do meio 

ambiente com o serviço público de saneamento básico, o direito à saúde também 

possui um vínculo com esta espécie de serviço que está previsto no art. 196 e 

200da Constituição Federal.  

Por se tratar de serviço público, o serviço de saneamento básico, deverá 

observar o art. 30 da Constituição Federal que relata os serviços que os municípios 

podem prestar, caracterizando um dos princípios que asseguram a sua autonomia 

administrativa. Ou seja, compete aos municípios organizar e prestar, diretamente 

ou no regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local, 

incluído o de transporte coletivo. Ressalta ainda que a Constituição Federal prevê 

em seu art. 17 a concessão como forma de prestação indireta dos serviços públicos 

que pode ser delegada ao particular mediante licitação. As leis que regulam esse 

instituto atualmente são as Leis nº. 8.987/95 e a Lei nº. 9.074/95. 

 

13.1.2. Política Nacional de Saneamento Básico – Lei nº. 11.445/07 

 

No Brasil a regulação do saneamento básico é recente e tem como marco 

importante o Plano Nacional de Saneamento – PLANASA, instituído na década de 

1970, que visava dotar o país de uma política de desenvolvimento urbano. Em 

conjunto com o PLANASA foi criado o Banco Nacional de Habitação – BNH para 

dar suporte financeiro ao desenvolvimento urbano, contribuindo com o setor de 

saneamento. Com a desestruturação do PLANASA, a extinção do BNH e a 
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ausência de regulação, o setor de saneamento permaneceu por longo período sem 

um marco regulatório.  

Diante deste vazio, inúmeros anteprojetos de lei foram elaborados, até que 

em 2007 o país acompanhou a aprovação da Lei nº. 11.445, que regulamenta o 

serviço de saneamento básico no Brasil e define uma política federal para o setor, 

regulamentada pelo Decreto nº. 7.217/10.  

A edição da Lei nº. 11.445/07 constituiu um avanço na área institucional, pois 

explicitou diretrizes gerais de boas práticas de regulação, criou um marco legal e 

reduziu a insegurança jurídica no setor do saneamento básico. Neste prisma, essa 

lei elenca a universalização dos serviços dentre os princípios fundamentais 

expressos em seu art. 2º e considera o saneamento básico em seu art. 3°, como o 

conjunto de serviços, infraestruturas e instalações operacionais de: 

a) abastecimento de água potável: constituído pelas atividades, 

infraestruturas e instalações necessárias ao abastecimento público de água 

potável, desde a captação até as ligações prediais e respectivos instrumentos de 

medição; 

b) esgotamento sanitário: constituído pelas atividades, infraestruturas e 

instalações operacionais de coleta, transporte, tratamento e disposição final 

adequados dos esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento 

final no meio ambiente; 

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

infraestruturas e instalações operacionais de coleta, transporte, transbordo, 

tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza 

de logradouros e vias públicas; e  

d) drenagem e manejo das águas pluviais urbanas: conjunto de atividades, 

infraestruturas e instalações operacionais de drenagem urbana de águas pluviais, 

de transporte, detenção ou retenção para o amortecimento de vazões de cheias, 

tratamento e disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas. 

Esta mesma lei reza sobre a delegação dos Serviços Públicos de 

Saneamento Básico, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei nº. 

11.107/05, com as responsabilidades do titular dos serviços, a exigência de 

contrato e suas condições de validade, a coordenação, o controle e a articulação 

de distintos prestadores de atividades interdependentes, a disciplina da instituição 
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de fundos aos quais poderão ser destinadas parcelas das receitas para custear o 

plano e a universalização do setor, as disposições relativas à prestação 

regionalizada, as normas relativas ao planejamento, à regulação e aos direitos dos 

usuários, à sustentabilidade econômico-financeira, aos requisitos mínimos de 

qualidade técnica e controle social. 

A Lei nº. 11.445/07 incluiu como diretrizes nacionais vinculantes para todos 

os entes federativos – particularmente a União e o ente federativo – a competência 

constitucional para a prestação dos serviços de saneamento básico. Contudo, essa 

lei não aborda de forma expressa qual ente federado é o titular dos serviços de 

saneamento básico, pois, por se tratar de matéria de competência, cabe a 

Constituição Federal dispor sobre o assunto. 

 

13.1.3. Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei nº. 12.305/10 

 

A Lei nº. 12.305, de 2 de agosto de 2010 cria a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS. O documento apresenta 57 artigos e diversas determinações, 

entre elas à logística reversa, que obriga fabricantes, importadores, distribuidores 

e vendedores a fazerem o recolhimento de embalagens usadas.  

Conforme o disposto no art. 1º, §1º, estão submetidos a esta lei as pessoas 

físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, responsáveis, direta ou 

indiretamente, pela geração de resíduos sólidos e as que desenvolvam ações 

relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.  

A referida lei estabelece que a União, os Estados e os Municípios serão 

obrigados a elaborar planos para tratamento de resíduos sólidos, estabelecendo 

metas e programas de reciclagem. Os Municípios também deverão aprovar Planos 

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS para o 

recebimento de recursos do governo federal destinados a projetos de limpeza 

pública e manejo de resíduos sólidos (art. 19). Entretanto, a lei autoriza que o 

PMGIRS pode estar inserido no Plano Municipal de Saneamento Básico previsto 

na Lei nº.11.445/07, respeitando o conteúdo mínimo previsto no art. 19 e seus 

incisos (art. 19, § 1º). E ainda, prevê conteúdo simplificado nos PMGIRS para os 

municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes (art.19, § 2º).  
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A PNRS prevê a proibição de lançamento de resíduos sólidos em praias, 

mares, rios e lagos, a queima de lixo a céu aberto ou em instalações e 

equipamentos não licenciados para essa finalidade. 

 

13.1.4. Outras Normativas Federais 

 

O tratamento legal do saneamento básico está presente em alguns 

dispositivos de leis ordinárias que não tratam especificamente deste serviço 

público, mas guardam estreita relação com seus objetivos, tais como:  

 

 Lei nº. 6.776/79 – Lei do Parcelamento do Solo que preceitua a 

obrigatoriedade de planejar e executar obras referentes à implantação dos serviços 

de saneamento básico;  

 Lei nº. 8.080/90 – Lei Orgânica da Saúde que dispõe sobre diferentes 

aspectos relacionados com a saúde, entre eles o meio ambiente e o saneamento 

básico;  

 Lei nº. 9.433/97 – Política Nacional de Recursos Hídricos que prescreve a 

importância da regionalização por bacia hidrográfica para efeitos de planejamento 

e gestão dos recursos hídricos;  

 Lei nº 10.257/01 – Estatuto da Cidade que introduz diretrizes de ordenação 

e o controle do uso do solo com relação às questões ambientais, como a poluição, 

a degradação ambiental e os limites de sustentabilidade ambiental;  

 Lei nº 11.107/05 – Lei de Consórcios Públicos que estabeleceu a 

possibilidade de consorciamento para a gestão associada de serviços públicos;  

 Lei nº 11.124/05 – Cria o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social 

e o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social.  

 Lei nº 12.187/09 - Institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - 

PNMC e dá outras providências.  

 

O Ministério das Cidades, por meio do Conselho das Cidades, instituiu 

resoluções para orientar a confecção dos Planos Municipais de Saneamento 

Básico, notadamente as:  
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 Resolução Recomendada n°32/07 – Recomenda a realização de uma 

Campanha Nacional de sensibilização e mobilização, visando à elaboração e 

implementação dos Planos de Saneamento Básico;  

 Resolução Recomendada n°33/07 – Recomenda prazos para a elaboração 

dos Planos de Saneamento Básico e instituição de Grupo de Trabalho para formular 

proposta de planejamento para a elaboração do Plano Nacional de Saneamento 

Básico;  

 Resolução Recomendada n°75/09 – Estabelece orientações relativas à 

Política de Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento 

Básico. 

 

Outros dispositivos relacionados à questão ambiental também merecem 

destaque na elaboração dos PMGIRS:  

 

 Portaria n° 567/11, do Ministério da Saúde que Aprova critérios de 

elegibilidade e prioridade para aplicação de recursos orçamentários e financeiros 

do programa de Resíduos Sólidos Urbanos;  

 Portaria n° 518/04, do Ministério da Saúde que estabelece os procedimentos 

e responsabilidades relativos ao controle e vigilância da qualidade da água para 

consumo humano e seu padrão de potabilidade;  

 Resolução CONAMA n° 006/91 que Dispõe sobre a incineração de resíduos 

sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, portos e aeroportos;  

 Resolução CONAMA n° 005/93 que Dispõe sobre o gerenciamento de 

resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais ferroviários e 

rodoviários;  

 Resolução CONAMA n° 023/96 que Regulamenta a importação e uso de 

resíduos perigosos;  

 Resolução CONAMA n° 264/99 que Licenciamento de fornos rotativos de 

produção de clínquer para atividades de co-processamento de resíduos;  

 Resolução CONAMA n° 275/05 que Estabelece 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;  
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 Resolução CONAMA n° 307/02 que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;  

 Resolução CONAMA n° 313/02 que Dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais;  

 Resolução CONAMA n° 316/02 que Dispõe sobre procedimentos e critérios 

para o funcionamento de sistemas de tratamento térmico de resíduos;  

 Resolução CONAMA n° 357/05 que dispõe sobre a classificação dos corpos 

de água e diretrizes ambientais para o seu enquadramento, bem como estabelece 

as condições e padrões de lançamento de efluentes;  

 Resolução CONAMA n° 358/05 que dispõe sobre o tratamento e disposição 

final dos resíduos dos serviços de saúde e da outras providências;  

 Resolução CONAMA n° 380/06 que retifica a Resolução CONAMA n° 

375/2006 e define critérios e procedimentos para o uso agrícola de lodos de esgoto 

gerados em estações de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados;  

 Resolução CONAMA n° 377/06 que dispõe sobre o licenciamento ambiental 

simplificado de Sistemas de Esgotamento Sanitário;  

 Resolução CONAMA n° 413/09 que dispõe sobre o licenciamento ambiental 

da aquicultura;  

 Resolução CONAMA n° 430/11 que Dispõe sobre as condições e padrões 

de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução n° 357/05.   

 

13.2. Legislação Estadual 

 

Alguns instrumentos legais do estado da Paraíba merecem ser destacados, 

a exemplo da:  

 

 CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA - Promulgada em 5 de outubro 

de 1989; 

 Lei nº 9.260, de 25/11/2010 - Institui princípios e estabelece diretrizes da 

política estadual de saneamento básico, autoriza e disciplina a gestão associada 

de serviços públicos de saneamento básico, estabelece os direitos e deveres dos 

usuários dos serviços de saneamento básico e dos seus prestadores, e dá outras 

providências; 
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 Lei n° 9.646, de 29/12/2011 - Dispõe sobre as normas para a destinação final 

do descarte de medicamentos vencidos ou impróprios para uso, no âmbito do 

Estado da Paraíba e dá outras providências; 

 Lei nº 4.335, de 16/12/1981 - Dispõe sobre Prevenção e Controle da 

Poluição Ambiental e estabelece normas disciplinadoras da espécie. 

 

13.3. Legislação Municipal 

 

O município de Caraúbas não dispõe de nenhuma lei ou documento legal 

relacionado ao gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Entretanto, existe um 

projeto de lei em andamento na câmara legislativa municipal, que aborda aspectos 

sobre a vigilância sanitária, envolvendo a questão de infrações e penalidades 

relacionadas à disposição de resíduos sólidos no município.     

 

13.4. Normas Técnicas 

 

As principais normas técnicas que dizem respeito ao saneamento básico e 

principalmente aos resíduos sólidos são:  

 

 A NBR ABNT 8418/84 – Apresentação de projetos de aterros de resíduos 

industriais perigosos-Procedimento;  

 A NBR ABNT 8419/96 – Apresentação de projetos de Aterros Sanitários de 

resíduos sólidos urbanos;  

 A NBR ABNT 8849/85 - Apresentação de projetos de aterros controlados de 

resíduos sólidos urbanos – Procedimento;  

 A NBR ABNT 7229/93 - Projeto, construção e operação de sistemas de 

tanques sépticos;  

 A NBR ABNT 13969/11 - Tanques sépticos - Unidades de tratamento 

complementar e disposição final dos efluentes líquidos - Projeto, construção e 

operação;  

 A NBR ABNT 7500/11 - Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos;  

 A NBR ABNT 10.004/04 - Resíduos sólidos – Classificação;  
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 A NBR ABNT 10.005/04 - Resíduos sólidos – A NBR Procedimento para 

obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólido;  

 A NBR ABNT 10.006/04 – Procedimento para obtenção de extrato 

solubilizado de resíduos sólidos;  

 A NBR ABNT 10.007/04 – Amostragem de resíduos sólidos; 

 A NBR ABNT 13.896/97 –Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para 

projeto, implantação e operação; 

 A NBR ABNT 15.849/10 –Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de 

pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação e 

encerramento. 

 

Legislação geral 

 

 Lei nº 11.107 de 06 de abril de 2005. Dispõe sobre normas gerais de 

contratação de consórcios públicos; 

 Lei nº 12.187 de 29 de dezembro de 2009. Institui a Política Nacional sobre 

a mudança do clima; 

 Decreto nº 6.017 de 17 de janeiro de 2007. Regulamenta a Lei nº 11.107, de 

06 de abril de 2005, que dispõe sobre normas gerais de contratação de 

Consórcios Públicos; 

 Decreto nº 7.390 de 09 de dezembro de 2010. Regulamenta os arts. 6º, 11 

e 12 da Lei nº 12.187, de 29 de dezembro de 2009, que institui a Política 

Nacional sobre Mudança do Clima – PNMC; 

 Decreto nº 7.217 de 21 de junho de 2010. Regulamenta a Lei Federal nº 

11.445 de 05 de janeiro de 2007; 

 Decreto nº 7.404 de 23 de dezembro de 2010. Regulamenta a Lei nº 12.305 

de 02 de agosto de 2010; 

 Decreto nº 7.619 de 21 de novembro de 2011. Regulamenta a concessão de 

crédito presumido do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI na 

aquisição de resíduos sólidos; 

 Resolução CONAMA nº 313 de 29 de outubro de 2002. Dispõe sobre o 

Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais; 

 ABNT NBR 10004/2004. Resíduos sólidos – Classificação. 
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Legislação sobre Resíduos Sólidos Domiciliares (secos e úmidos) 

 

 Decreto nº 7.405 de 23 de dezembro de 2010. Institui o Programa Pró-

Catador; 

 Decreto nº 5.940 de 25 de outubro de 2006. 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 

cooperativas; 

 Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre 

critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de 

atividades antrópicas; 

 Resolução CONAMA nº 404 de 11 de novembro de 2008. Estabelece 

critérios e diretrizes para o licenciamento ambiental de aterro sanitário de 

pequeno porte de resíduos sólidos urbanos; 

 Resolução CONAMA nº 386 de 27 de dezembro de 2006. Altera o art. 18 da 

Resolução CONAMA nº 316, de 29 de outubro de 2002 que versa sobre 

tratamento térmico de resíduos; 

 Resolução CONAMA nº 378 de 19 de outubro de 2006. Define os 

empreendimentos potencialmente causadores de impacto ambiental 

nacional ou regional para fins do disposto no inciso III, § 1o, art. 19 da Lei nº 

4.771, de 15 de setembro de 1965, e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA nº 316 de 29 de outubro de 2002. Dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento 

térmico de resíduos. Alterada pela Resolução nº 386 de 27 de dezembro de 

2006; 

 Resolução CONAMA nº 275 de 25 de abril de 2001. Estabelece código de 

cores para diferentes tipos de resíduos na coleta seletiva; 

 ABNT NBR 15849/2010. Resíduos sólidos urbanos – Aterros sanitários de 

pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto, implantação, operação 

e encerramento; 

 ABNT NBR 13221/2010. Transporte terrestre de resíduos; 
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 ABNT NBR 13334/2007. Contentor metálico de 0,80 m³, 1,2 m³ e 1,6 m³ para 

coleta de resíduos sólidos por coletores compactadores de carregamento 

traseiro – Requisitos; 

 ABNT NBR 10005/2004. Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de 

resíduos sólidos; 

 ABNT NBR 10006/2004. Procedimento para obtenção de extrato 

solubilizado de resíduos sólidos; 

 ABNT NBR 10007/2004. Amostragem de resíduos sólidos; 

 ABNT NBR 13999/2003. Papel, cartão, pastas celulósicas e madeira - 

Determinação do resíduo (cinza) após a incineração a 525°C; 

 ABNT NBR 14599/2003. Requisitos de segurança para coletores 

compactadores de carregamento traseiro e lateral; 

 ABNT NBR 8849/1985. Apresentação de projetos de aterros controlados de 

resíduos sólidos urbanos – Procedimento; 

 ABNT NBR 14283/1999. Resíduos em solos – Determinação da 

biodegradação pelo método respirométrico; 

 ABNT NBR 13591/1996. Compostagem – Terminologia; 

 ABNT NBR 13463/1995. Coleta de resíduos sólidos; 

 ABNT NBR 1298/1993. Líquidos livres - Verificação em amostra de resíduo 

- Método de ensaio; 

 ABNT NBR 13896/1997. Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para 

projeto, implantação e operação. 

 

Legislação sobre Resíduos de limpeza corretiva 

 

 ABNT NBR 13463/1995. Coleta de resíduos sólidos; 

 ABNT NBR 1299/1993. Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos 

sólidos urbanos – Terminologia. 

 

Legislação sobre Resíduos verdes 

 

 ABNT NBR 13999/2003. Papel, cartão, pastas celulósicas e madeira - 

Determinação do resíduo (cinza) após a incineração a 525°C.  
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Legislação sobre Resíduos volumosos 

 

 ABNT NBR 15112/2004. Resíduos da construção civil e resíduos volumosos 

- Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e 

operação; 

 ABNT NBR 10004/2004. Resíduos sólidos – Classificação; 

 ABNT NBR 13896/1997. Aterros de resíduos não perigosos - Critérios para 

projeto, implantação e operação. 

 

Legislação sobre Resíduos de construção e demolição (RCD) 

 

 Resolução CONAMA n° 448 de 18 de janeiro de 2012. Altera os arts. 2º, 4º, 

5º, 6º, 8º, 9º, 10, 11 da Resolução nº 307, de 5 de julho de 2002, do Conselho 

Nacional do Meio Ambiente - CONAMA, alterando critérios e procedimentos 

para a gestão dos resíduos de construção e demolição; 

 Resolução CONAMA nº 431 de 24 de maio de 2011. Altera o art. 3º da 

Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente - CONAMA, estabelecendo nova classificação para o gesso; 

 Resolução CONAMA nº 348 de 16 de agosto de 2004. Altera a Resolução 

CONAMA nº 307, de 05 de julho de 2002, incluindo o amianto na classe de 

resíduos perigosos; 

 Resolução CONAMA nº 307 de 05 de julho de 2002. Estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos de construção e 

demolição; 

 Alterada pelas Resoluções 348, de 16 de agosto de 2004, e nº 431, de 24 

de maio de 2011; 

 ABNT NBR 13221/2010. Transporte terrestre de resíduos; 

 ABNT NBR 15116/2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos de 

construção e demolição - Utilização em pavimentação e preparo de concreto 

sem função estrutural – Requisitos; 
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 ABNT NBR 15112/2004. Resíduos de construção e demolição e resíduos 

volumosos - Áreas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto, 

implantação e operação; 

 ABNT NBR 15113/2004. Resíduos sólidos de construção e demolição e 

resíduos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

 ABNT NBR 15114/2004. Resíduos sólidos de construção e demolição - 

Áreas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação; 

 ABNT NBR 15115/2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos de 

construção e demolição - Execução de camadas de pavimentação – 

Procedimentos. 

 

Legislação sobre Resíduos dos serviços de saúde (RSS) 

 

 Resolução CONAMA nº 358 de 29 de abril de 2005. Dispõe sobre o 

tratamento e a disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá 

outras providências; 

 Resolução CONAMA nº 330 de 25 de abril de 2003. Institui a Câmara 

Técnica de Saúde, Saneamento Ambiental e Gestão de Resíduos. Alterada 

pelas Resoluções nº 360, de 17 de maio 2005 e nº 376, de 24 de outubro de 

2006; 

 Resolução CONAMA nº 316 de 29 de outubro de 2002. Dispõe sobre 

procedimentos e critérios para o funcionamento de sistemas de tratamento 

térmico de resíduos. Alterada pela Resolução nº 386, de 27 de dezembro de 

2006; 

 Resolução CONAMA nº 006 de 19 de setembro de 1991. Dispõe sobre a 

incineração de resíduos sólidos provenientes de estabelecimentos de saúde, 

portos e aeroportos; 

 Resolução ANVISA nº 306 de 07 de dezembro de 2004. Dispõe sobre o 

Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de 

saúde; 

 ABNT NBR 13221/2010. Transporte terrestre de resíduos; 
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 ABNT NBR 14652/2001. Coletor transportador rodoviário de resíduos dos 

serviços de saúde - Requisitos de construção e inspeção - Resíduos do 

grupo A; 

 ABNT NBR 8418/1984. Apresentação de projetos de aterros de resíduos 

industriais perigosos – Procedimento; 

 ABNT NBR 12808/1993. Resíduos de serviço de saúde – Classificação; 

 ABNT NBR 12810/1993. Coleta de resíduos dos serviços de saúde – 

Procedimento; 

 ABNT NBR 12807/1993. Resíduos dos serviços de saúde – Terminologia; 

 ABNT NBR 15051/2004. Laboratórios clínicos – Gerenciamento de 

Resíduos Eletroeletrônicos; 

 Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre 

critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de 

atividades antrópicas; 

 Resolução CONAMA nº 401 de 04 de novembro de 2008. Estabelecem os 

limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 

gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. 

Alterada pela Resolução nº 424, de 22 de abril de 2010; 

 Resolução CONAMA nº 023 de 12 de dezembro de 1996. Regulamenta a 

importação e uso de resíduos perigosos. Alterada pelas Resoluções nº 235, 

de 07 de janeiro 1998, e nº 244, de 16 de outubro de 1998; 

 Resolução CONAMA nº 228 de 20 de agosto de 1997. Dispõe sobre a 

importação de desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de 

chumbo; 

 ABNT NBR 8418/1984. Apresentação de projetos de aterros de resíduos 

industriais perigosos – Procedimento; 

 ABNT NBR 10157/1987. Aterros de resíduos perigosos - Critérios para 

projeto, construção e operação – Procedimento; 

 ABNT NBR 11175/1990. Incineração de resíduos sólidos perigosos - 

Padrões de desempenho – Procedimento. 
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Legislação sobre Resíduos da logística reversa 

 

 Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre 

critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de 

atividades antrópicas; 

 Resolução CONAMA nº 416 de 30 de setembro de 2009. Dispõe sobre a 

prevenção à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua 

destinação ambientalmente adequada, e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA nº 401 de 04 de novembro de 2008. Estabelecem os 

limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 

gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. 

Alterada pela Resolução nº424, de 22 de abril de 2010; 

 Resolução CONAMA nº 228 de 20 de agosto de 1997. Dispõe sobre a 

importação de desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de 

chumbo; 

 Resolução CONAMA nº 023 de 12 de dezembro de 1996. Regulamenta a 

importação e uso de resíduos perigosos. Alterada pelas Resoluções nº 235, 

de 07 de janeiro de 1998, e nº 244, de 16 de outubro de 1998; 

 Resolução CONAMA nº 008 de 19 de setembro de 1991. Dispõe sobre a 

entrada no país de materiais residuais; 

 ABNT NBR 8418/1984. Apresentação de projetos de aterros de resíduos 

industriais perigosos – Procedimento; 

 ABNT NBR 10157/1987. Aterros de resíduos perigosos - Critérios para 

projeto, construção e operação – Procedimento; 

 ABNT NBR 11175/1990. Incineração de resíduos sólidos perigosos - 

Padrões de desempenho – Procedimento; 

 ABNT NBR 12235/1992. Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – 

Procedimento. 

 

 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

68 
 

Legislação sobre Resíduos sólidos cemiteriais 

 

 Resolução CONAMA nº 368 de 28 de março de 2006. Altera dispositivos da 

Resolução nº 335, de 03 de abril de 2003, que dispõe sobre o licenciamento 

ambiental de cemitérios. Alterada pela Resolução nº 402, de 17 de novembro 

de 2008. 

 

Legislação sobre Resíduos dos serviços públicos de saneamento 

 

 Resolução CONAMA nº 430 de 13 de maio de 2011. Dispõe sobre condições 

e padrões de lançamento de efluentes, complementa e altera a Resolução 

nº 357, de 17 de março de 2005, do Conselho Nacional do Meio Ambiente – 

CONAMA; 

 Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre 

critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de 

atividades antrópicas; 

 Resolução CONAMA nº 410 de 04 de maio de 2009. Prorroga o prazo para 

complementação das condições e padrões de lançamento de efluentes, 

previsto no art. 44 da Resolução nº 357, de 17 de março de 2005, e no Art. 

3º da Resolução nº 397, de 03 de abril de 2008; 

 Resolução CONAMA nº 380 de 31 de outubro de 2006. Retifica a Resolução 

CONAMA nº 375 de 29 de agosto de 2006 - Define critérios e procedimentos, 

para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações de tratamento 

de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras providências; 

 Resolução CONAMA nº 375 de 29 de agosto de 2006. Define critérios e 

procedimentos, para o uso agrícola de lodos de esgoto gerados em estações 

de tratamento de esgoto sanitário e seus produtos derivados, e dá outras 

providências. Retificada pela Resolução nº 380, de 31 de outubro de 2006; 

 Resolução CONAMA nº 357 de 17 de março de 2005. Dispõe sobre a 

classificação dos corpos de água e diretrizes ambientais para o seu 

enquadramento, bem como estabelece as condições e padrões de 
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lançamento de efluentes, e dá outras providências. Alterada pelas 

Resoluções nº 370, de 06 de abril de 2006, nº 397, de 03 de abril de 2008, 

nº 410, de 04 de maio de 2009, e nº 

 430, de 13 de maio de 2011; 

 Resolução CONAMA nº 5 de 05 de agosto de 1993. Dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, 

terminais ferroviários e rodoviários. Alterada pela Resolução nº 358, de 29 

de abril de 2005; 

 Resolução CONAMA nº 005 de 15 de junho de 1988. Dispõe sobre o 

licenciamento de obras de saneamento básico; 

 ABNT NBR 7166/1992. Conexão internacional de descarga de resíduos 

sanitários - Formato e dimensões; 

 ABNT NBR 13221/2010. Transporte terrestre de resíduos. Resíduos  de 

Drenagem. 

 

Legislação sobre Resíduos industriais 

 

 Resolução CONAMA nº 420 de 28 de dezembro de 2009. Dispõe sobre 

critérios e valores orientadores de qualidade do solo quanto à presença de 

substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento 

ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência de 

atividades antrópicas; 

 Resolução CONAMA nº 401 de 04 de novembro de 2008. Estabelece os 

limites máximos de chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e baterias 

comercializadas no território nacional e os critérios e padrões para o seu 

gerenciamento ambientalmente adequado, e dá outras providências. 

Alterada pela Resolução nº 

 424, de 22 de abril de 2010; 

 Resolução CONAMA nº 362 de 23 de junho de 2005. Dispõe sobre o 

recolhimento, coleta e destinação final de óleo lubrificante usado ou 

contaminado;  

 Resolução CONAMA nº 235 de 07 de janeiro de 1998. Altera o anexo 10 da 

Resolução CONAMA nº 23, de 12 de dezembro de 1996; 
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 Resolução CONAMA nº 228/1997. Dispõe sobre a importação de 

desperdícios e resíduos de acumuladores elétricos de chumbo; 

 Resolução CONAMA nº 023 de 12 de dezembro de 1996. Regulamenta a 

importação e uso de resíduos perigosos. Alterada pelas Resoluções nº 235, 

de 07 de janeiro de 1998, e nº 244, de 16 de outubro de 1998; 

 Resolução CONAMA nº 008 de 19 de setembro de 1991. Dispõe sobre a 

entrada no país de materiais residuais; 

 ABNT NBR ISO 14952-3/2006. Sistemas espaciais – Limpeza de superfície 

de sistemas de fluido. Parte 3: Procedimentos analíticos para a 

determinação de resíduos não voláteis e contaminação de partícula; 

 ABNT NBR 14283/1999. Resíduos em solos – Determinação da 

biodegradação pelo método respirométrico; 

 ABNT NBR 12235/1992. Armazenamento de resíduos sólidos perigosos – 

Procedimento; 

 ABNT NBR 11175/1990. Incineração de resíduos sólidos perigosos - 

Padrões de desempenho – Procedimento; 

 ABNT NBR 8911/1985. Solventes - Determinação de material não volátil – 

Método de ensaio; 

 ABNT NBR 8418/1984. Apresentação de projetos de aterros de resíduos 

industriais perigosos – Procedimento.  

 

Legislação sobre Resíduos dos serviços de transporte 

 

 Resolução CONAMA nº 005 de 05 de agosto de 1993. Dispõe sobre o 

gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, 

terminais ferroviários e rodoviários. Alterada pela Resolução nº 358, de 29 

de abril de 2005. 

 

Documentos disponíveis nas dependências do MMA 

 

 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – SECRETARIA DE RECURSOS 

HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO. Manual para implantação de sistema de 

apropriação e recuperação de custos dos consórcios prioritários de resíduos 
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sólidos. Brasília – DF, Outubro de 2010, 124p. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/2_manual_impla

ntao_sistema_apropriao_rec_custos_cp_rs_125.pdf; 

 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – SECRETARIA DE RECURSOS 

HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO. Manual para implantação de 

compostagem e de coleta seletiva no âmbito de consórcios públicos. Brasília 

– DF, Outubro de 2010, 75p. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/3_manual_impla

ntao_compostagem_coleta_seletiva_cp_125.pdf; 

 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – SECRETARIA DE RECURSOS 

HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO. Manual para implantação de sistema de 

gestão de resíduos de construção civil em consórcios públicos. Brasília – 

DF, Novembro de 2010, 63p. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_arquivos/4_manual_impla

ntao_sistema_gesto_resduos_construo_civil_cp_125.pdf; 

 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – SECRETARIA DE RECURSOS 

HÍDRICOS E AMBIENTE URBANO. Elementos para a organização da coleta 

seletiva e projeto dos galpões de triagem. Brasília – DF, Novembro de 2008, 

57p. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicaca

o20012011032243.pdf; 

 MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE – MMA. A3P: Agenda Ambiental na 

Administração Pública. 5. ed. Brasília: MMA, 2009. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/cartilha_a3p_36.pdf; 

 Coleção Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL: Volume 1: 

MESQUITA JÚNIOR, José Maria. Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 

Rio de Janeiro: IBAM, 2007. 40p. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicaca

o12032009023803.pdf; 

 Volume 2: FELIPETTO, Adriana Vilela Montenegro. Conceito, planejamento 

e oportunidades. Rio de Janeiro: IBAM, 2007. 40p. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicaca

o12032009023847.pdf; 
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 Volume 3: ELK, Ana Ghislane Henriques Pereira van. Reduções de 

emissões na disposição final. Rio de Janeiro: IBAM, 2007. 44p. Disponível 

em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicaca

o12032009023918.pdf; 

 Volume 4: ROMANI, Andrea Pintanguy de. Agregando valor social e 

ambiental. Rio de Janeiro: IBAM, 2007. 44p. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicaca

o12032009024033.pdf; 

 Volume 5: GOMES NETO, Octavio da Costa. Diretrizes para elaborações de 

propostas e projetos. Rio de Janeiro: IBAM, 2007. 44p. Disponível em: 

http://www.mma.gov.br/estruturas/srhu_urbano/_publicacao/125_publicaca

o12032009024100.pdf.  

 

Documentos disponíveis em outros sítios eletrônicos 

 

 ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2012. São Paulo, 

2012. Disponível em: 

http://a3p.jbrj.gov.br/pdf/ABRELPE%20%20Panorama2012.pdf; 

 BRASIL – GOVERNO FEDERAL. Sistema Nacional de Informação de 

Recursos Hídricos – SNIRH. Disponível em: http://www.ana.gov.br; 

 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. 

Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – 2008. Rio de Janeiro, 2008. 

219p. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/pnsb/P

NSB_2008.pdf; 

 INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio - 2009. Rio de Janeiro, 2009. 

Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pn

ad2009/; 

 MINISTÉRIO DAS CIDADES – Organização Pan-Americana da Saúde. 

Política e Plano Municipal de Saneamento Ambiental: Experiências e 
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Recomendações. Brasília – DF, 2005. 89p. Disponível em: 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/coea/pncpr/Politica_Munici

pal_Saneamento.pdf; 

 MINISTÉRIO DAS CIDADES – SECRETARIA NACIONAL DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL. Sistema Nacional de Informações sobre 

Saneamento - SNIS. Disponível em: http://www.snis.gov.br; 

 MINISTÉRIO DAS CIDADES – SECRETARIA NACIONAL DE 

SANEAMENTO AMBIENTAL. Caderno metodológico para ações de 

educação ambiental e mobilização social em saneamento. Brasília, Maio de 

2009. Disponível em: 

http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNSA/Arquivos_PDF/Ca

dernoMetodologico.pdf; 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informação da Vigilância da Qualidade 

da Água para o Consumo Humano – SISAGUA. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/profissional/visualizar_texto.cfm?idtx

t=31864&janela=1; 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Sistema de Informação da Atenção Básica – 

SIAB. Disponível em: http://www2.datasus.gov.br/SIAB/index.php; 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE. Programa Saúde da Família. Disponível em: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/cidadao/area.cfm?id_area=149; 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE – SECRETARIA EXECUTIVA. Programa de 

Agentes Comunitários da Saúde – PACS. Brasília – DF, 2011. 40p. 

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/pacs01.pdf; 

 MINISTÉRIO DA SAÚDE – Organização Pan-Americana da Saúde. 

Avaliação de impacto na saúde das ações de saneamento: marco conceitual 

e estratégia metodológica. Brasília – DF, 2004. 116p. Disponível 

em:http://www.funasa.gov.br/internet/arquivos/biblioteca/eng/eng_impacto.

pdf. 
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14. SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS MUNICIPAIS 

 

 

Atualmente o município de Caraúbas não apresenta um Plano de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, sendo a gestão desse setor apenas 

focada na coleta, transporte e destinação final, afastando-os do local de origem. 

Essa situação é considerada preocupante, assim como nos demais municípios da 

sua região. 

Com isso, se faz necessário uma adequação do município `a Lei 

12.305/2010, que tem como um dos objetivos fundamentais priorizar para a gestão 

dos resíduos, a obrigatoriedade de não geração, redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos 

rejeitos. 

 

14.1. Resíduos Sólidos Urbanos – RSU 

 

a) Acondicionamento 

 

O acondicionamento é a preparação dos resíduos, pelo gerador, de forma 

sanitariamente adequada, compatível com o tipo, quantidade dos resíduos sólidos 

e, principalmente, com as formas de coleta.  

 O resíduo sólido é tratado e disposto em locais afastados do seu ponto de 

geração. O envio dos resíduos a essas áreas envolve uma fase interna e outra 

externa. A primeira, sob a responsabilidade do gerador (residência, 

estabelecimento comercial, etc.) compreende a coleta interna, o acondicionamento 

e o armazenamento. A fase externa abrange os chamados serviços de limpeza e é 

de responsabilidade das administrações municipais.  

Na etapa que precede a coleta externa, os resíduos devem ser colocados 

em locais e recipientes adequados para serem confinados, evitando: acidentes (lixo 

infectante); proliferação de insetos (moscas, ratos e baratas) e animais indesejáveis 
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e perigosos; impacto visual e olfativo; heterogeneidade (no caso de haver coleta 

seletiva). 

 Embora o acondicionamento seja de responsabilidade do gerador, a 

administração municipal deve exercer as funções de regulamentação, educação e 

fiscalização, inclusive no caso dos estabelecimentos de saúde, visando assegurar 

condições sanitárias e operacionais adequadas.  

A forma de acondicionamento dos resíduos é determinada por sua 

quantidade, composição e movimentação (tipo de coleta e frequência). De maneira 

geral, os recipientes devem ser estanques, resistentes e compatíveis com o 

equipamento de transporte. 

Os resíduos sólidos gerados são comumente acondicionados em sacolas 

plásticas pelos moradores do município, na frente de suas residências. As Figuras 

31, 32 e 33 mostra que o município de Caraúbas possui coletores, distribuídos em 

locais estratégicos, para auxiliar o acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos 

gerados pela população. 

 

Figura 31. Coletores de coleta seletiva para acondicionamento dos RSU - Caraúbas/PB 
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Figura 32. Coletor de 200 litros para acondicionamento dos RSU – Caraúbas/PB 

 

 

Figura 33. Coletor tipo contêiner para acondicionamento dos RSU – Caraúbas/PB 

  

 

b) Geração 

 

A geração diária de resíduos sólidos urbanos no município de Caraúbas é 

de aproximadamente 2,39 toneladas, com geração per capita de 0,612 kg/hab.dia. 

A determinação da composição gravimétrica dos RSU (razão entre o peso – 

expresso em percentual de cada componente – e peso total de resíduos) é um dado 

essencial a ser obtido, visto que possibilita desde o dimensionamento e otimização 

da coleta até a viabilização do tratamento e disposição final adequada dos resíduos.  

A Figura 34 demonstra como foi realizada a composição gravimétrica dos 

resíduos sólidos urbanos coletados no município de Caraúbas/PB. 
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Figura 34. Composição Gravimétrica dos RSU – Caraúbas/PB 

  

 

A Figura 35 apresenta os resultados percentuais da composição dos 

resíduos sólidos urbanos, de acordo com a classificação recomendada pela NBR 

10.004. 

 

Figura 35. Resultados da composição gravimétrica dos RSU – Caraúbas/PB 

 

 

Através do estudo gravimétrico dos resíduos, a composição gravimétrica dos 

RSU coletados no município de Caraúbas é composta de material orgânico 
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(29,48%), resíduos passíveis de reutilização e/ou reciclagem (12,12%) e rejeitos 

(58,40%).  

A composição de material orgânico abaixo da média nacional é explicada 

pelo costume da população de destinar os restos de frutas, verduras e alimentos 

para animais de estimação e criadores da região. Já a baixa composição de 

materiais recicláveis/reutilizáveis, coletados pelo serviço de limpeza pública do 

município, pode ser explicada pela ação de alguns catadores, que devem coletar 

os resíduos previamente nas residências e nos estabelecimentos comerciais. 

Estes dados permitem o planejamento de ações futuras em concordância 

com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que preconizem o beneficiamento ou 

comercialização dos resíduos recicláveis, a recuperação energética dos resíduos 

orgânicos e a disposição final dos rejeitos de forma ambientalmente adequada, 

favorecendo diretamente comunidades carentes de agentes ambientais, 

contribuindo para o estabelecimento de políticas de inclusão social e favorecendo 

o desenvolvimento socioambiental e econômico. 

 

c) Coleta e Transporte Convencional 

 

A coleta dos resíduos sólidos urbanos do município de Caraúbas é realizada 

durante cinco dias da semana, de segunda a sexta-feira. O veículo utilizado na 

coleta é um caminhão caçamba de pequeno porte de propriedade da prefeitura, 

com capacidade volumétrica de 5 metros cúbicos. 

 

d) Coleta Seletiva 

 

O município de Caraúbas não dispõe de um sistema de coleta seletiva 

adequado, inexistindo associação ou cooperativa de catadores. A coleta dos 

materiais passíveis de reutilização e/ou reciclagem é realizada por 

aproximadamente 06 (seis) catadores informais, sendo 02 (dois) atuando no Lixão 

Municipal, armazenando os resíduos segregados no próprio local, após o processo 

de catação (Figura 36). 

De acordo com entrevista realizada com um dos catadores do município, nos 

foi reportado que ele realiza a coleta de plásticos (150 kg/mês), papelão (300 
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kg/mês), metais não ferrosos (7 kg/mês) e metais ferrosos (100 kg/mês). Todo o 

material é coletado e estocado temporariamente no próprio Lixão, sendo 

comercializado com um receptor no município de São Domingos do Cariri/PB, que 

transporta e revende em municípios de maior porte.  

Os demais tipos de resíduos que devem ter sua logística reversa efetivada 

são coletados com menor frequência, em virtude da baixa geração ou por falta de 

conhecimento da obrigatoriedade do gerador e da gestão pública sobre o sistema 

de logística reversa. Dentre estes, podemos citar os equipamentos eletrônicos, 

pilhas e baterias, lâmpadas, pneus e embalagens de óleos lubrificantes e 

agrotóxicos. 

 

Figura 36. Local de armazenamento dos resíduos passíveis de reutilização e reciclagem 

 

 

e) Roteiro da Coleta 

 

A coleta na zona urbana é realizada no período de segunda a sexta-feira, 

iniciando pela zona central e finalizando nas zonas periféricas. Em seguida, os 

resíduos são transportados para o "Lixão", que fica justamente em uma das zonas 

periféricas do município. Na coleta das segundas-feiras é necessário a realização 

de 3 a 4 viagens ao Lixão, em virtude da grande quantidade de resíduos a serem 

coletados.  
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Com relação à zona rural, o município de Caraúbas realiza coleta dos 

resíduos sólidos gerados regularmente apenas no Distrito de Barreiras, sendo a 

coleta realizada 3 vezes por semana. 

 

f) Tratamento 

 

Nenhum tipo de tratamento é aplicado aos resíduos sólidos urbanos gerados 

no município de Caraúbas. 

 

g) Transbordo 

 

Não foi detectada a existência de estação ou área de transbordo no 

município de Caraúbas. Sua utilização é importante para a segregação gravimétrica 

dos materiais passíveis de reutilização e/ou reciclagem dos inertes, que deverão 

ser destinados em local apropriado. A estação de transbordo serve ainda para 

estocagem dos resíduos, até que sua capacidade volumétrica seja suficiente, para 

que se possa encaminhá-los ao local de destinação final adequado.  

 

h) Disposição Final 

 

A disposição final dos resíduos sólidos urbanos do município de Caraúbas 

não é apropriada para a preservação ambiental da região e saúde da população. 

Os resíduos são destinados a dois "Lixões" localizados em terrenos de propriedade 

privada (Zona Urbana: 7°43'14.74" Sul – 36°29'33.54" Oeste; Distrito de Barreiras: 

7°51'48.18"S - 36°29'33.54"O). Todos os terrenos são locados pela prefeitura, o 

localizado na zona urbana dista menos de 1,0 km do centro da cidade, com área 

de aproximadamente 8.100,0 m² e tempo de operação de 07 anos, já o localizado 

no distrito dista aproximadamente 2,3 km, com área de 4 hectares e tempo de 

operação desconhecido. Os "Lixões" não dispõem de vala específica para aterrar 

os resíduos sólidos dos serviços de saúde, mas é realizado escavação de uma vala 

a cada dois meses para queimar e enterrar os RSS, que são destinados apenas 

para o lixão da zona urbana. 
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A Figura apresenta o trajeto da sede do município para a área onde está 

localizado o Lixão de Caraúbas e a Figura mostra o trajeto do distrito ao seu lixão. 

 

Figura 37. Trajeto percorrido entre a Sede do município e o Lixão de Caraúbas/PB 

 

 

Figura 38. Trajeto percorrido entre o Distrito Barreiras e o Lixão do Distrito/PB 

 

 

i) Custos 

 

De acordo com as informações obtidas junto à prefeitura municipal de 

Caraúbas, os custos mensais para a coleta e transporte dos resíduos sólidos 
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urbanos do município são estimados em 30 a 35 mil reais (custo anual médio de 

R$ 390 mil). Esse valor representa aproximadamente 4,88% de todas as despesas 

orçamentárias do município, no ano de 2014 (Sagres – TCE).  

Já o valor gasto com a limpeza urbana é de aproximadamente 0,86 reais por 

quilograma de resíduo gerado pela população.   

 

j) Qualificação do local de destinação final dos resíduos sólidos 

 

De acordo com visita realizada in loco, pôde-se constatar que o "Lixão" do 

município de Caraúbas está localizado em uma área de fácil localização, onde seu 

acesso se dá através de uma estrada para o município de São Domingos do Cariri 

– PB 186, distando menos 1,0 km da sede, com área de 0,81 hectares e altitude 

média de 458 m. 

Como as dimensões da área do Lixão são irregulares, foram 

georreferenciados 02 pontos com as seguintes coordenadas (Figura 39): 

 Ponto 1: 7°43,245’ Sul – 36°29,558' Oeste; 

 Ponto 2: 7°43,279' Sul – 37°29,586’ Oeste; 

 

Figura 39. Pontos georreferenciados da área de disposição dos resíduos sólidos - 
Caraúbas/PB 
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A disposição dos resíduos sólidos não é realizada em valas, diminuindo a 

vida útil da área de disposição final, que atualmente encontra-se com boa 

capacidade, devido a limpeza e isolamento dos resíduos em um único setor da área 

do lixão. A Figura 40 apresenta o local de disposição atual dos resíduos na área do 

Lixão. 

 

Figura 40. Local de disposição dos resíduos sólidos do município de Caraúbas/PB 

 

 

O "Lixão" possui isolamento com cerca que circunde as laterais e fundo de 

toda sua área de operação, contudo não apresenta portão e a cerca viva arbórea 

ao redor das instalações não é intensa. Facilitando o acesso ao local, não 

impedindo a entrada de pessoas estranhas e animais, como é o caso de catadores 

que se encontram presentes diariamente no lixão. 

Foi analisado, também, que a área não possui uma vala especial para 

depósito dos resíduos dos serviços de saúde. Os resíduos sólidos urbanos 

destinados ao lixão não são compactados, sendo dispostos de maneira difusa. 

Por fim, não foi verificada a existência de coleta do chorume ou qualquer 

drenagem do lixiviado, formado a partir da decomposição dos resíduos. A prática 

comum e equivocada de queimar os resíduos, visando reduzir o seu volume, foi 

verificada na área, originando a emissão de gases tóxicos na atmosfera (Figura 41). 
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Figura 41. Prática da queima dos resíduos a céu aberto 

 

 

Com relação aos sítios a destinação dos RSU também ocorre de forma 

irregular e a céu aberto. No sítio Passagem a destinação é realizado pelos 

moradores, sendo dispostos atrás das moradias, já no sítio Campos os resíduos 

são dispostos nas margens da estada de acesso ao Distrito de Barreiras. As 

Figuras mostram os locais de destinação dos RSU nessas duas localidades. 

 

Figura 42. Destinação final dos RSU no sítio Passagem 
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Figura 43. Destinação final dos RSU do Sítio Campos 

 

 

 No Distrito de Barreiras com população expressiva de aproximadamente 500 

habitantes, como citado anteriormente também possui um lixão. O mesmo também 

apresenta as problemáticas dos demais, contudo a área é totalmente cercada e o 

seu acesso é restrito, pois apresenta porteira com cadeado, mesmo assim, existe 

presença de animais de criação dentro lixão. A Figura 44 mostra a disposição 

irregular dos RSU nesta área. 

 

Figura 44. Disposição do RSU no Distrito de Barreiras 
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l) Identificação de áreas alteradas, com risco de poluição e/ou 

contaminação por resíduos sólidos 

 

De acordo com as observações realizadas, foram detectadas áreas 

passíveis de poluição e/ou contaminação pelos subprodutos gerados a partir da 

decomposição dos resíduos sólidos urbanos, a exemplo de lixo na rua e em cursos 

d’água, principalmente em épocas de cheia do rio ou de eventos festivos. Também 

verificou-se indícios de incômodos em torno do local de disposição final dos 

resíduos sólidos, que poderiam ser provocados principalmente pela poluição 

atmosférica e proliferação de vetores, já que há residências populacionais 

consideráveis nas proximidades dos Lixões.  

 

m) Carências e Deficiências do Gerenciamento do Sistema 

 

De acordo com as observações feitas in loco, não foi possível detectar 

carências e/ou deficiências graves no sistema de gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos do município de Caraúbas/PB.  

 

14.2. Resíduos de Construção e Demolição – RCD 

 

Os resíduos de construção e demolição são coletados semanalmente e 

destinados para operações de "tapa buraco" nas vias de acesso ao município de 

Caraúbas e para auxiliar a edificação de novas construções (nivelamento de terreno 

e fundações). 

 

14.3. Resíduos da Limpeza Pública 

 

Os resíduos de limpeza pública e varrição de logradouros são coletados 

manualmente no período de segunda a sexta-feira, por funcionários da prefeitura 

(percorrendo 4,2 km de vias pavimentadas), e destinados ao "Lixão" do município 

de Caraúbas. Já os resíduos verdes (poda de árvores, capinação e roçagem) 

também são coletados manualmente, com frequência anual, sendo encaminhados 
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para o Lixão, onde procede-se a sua queima, na maioria das vezes, ou são 

direcionados para alimentação animal. 

 

14.4. Resíduos Sólidos Industriais 

 

Não foi detectada a geração de resíduos sólidos industriais, haja vista o 

município de Caraúbas não possuir indústrias ou empresas que gerem algum tipo 

de resíduo específico.  

 

 

14.5. Resíduos Sólidos Agrosilvopastoris (orgânicos e inorgânicos) 

 

Os resíduos sólidos agrosilvopastoris são gerados basicamente nos 

mercadinhos, no mercado público e nos frigoríficos, pois não existe matadouro 

público. 

O número de animais pecuaristas exerce grande influencia na geração de 

resíduos agrosilvopastoris orgânicos, podendo ser utilizados como adubo para 

fertilização do solo ou comercialização. A tabela 8 apresenta o número efetivo de 

cabeças por gênero pecuarista na região do município de Caraúbas (IBGE, 2012). 

 

Tabela 8. Número de cabeças por gênero pecuarista 

Gênero Pecuarista Número de cabeças 

Asininos 262 

Bovinos 5.498 

Caprinos 18.646 

Equinos 261 

Aves 6.000 

Muares 51 

Ovinos 8.709 

Suínos 239 

Vacas ordenhadas 384 

Fonte: IBGE, 2012 
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A produção de leite de vaca registrada no ano de 2012 foi de 454 mil litros, 

com valor de produção de 442 mil reais, sendo vendido cerca de 282 mil litros no 

valor de 273 mil reais. Já a produção de ovos de galinha foi de 8 mil dúzias, com 

valor de produção de 23 mil reais, sendo vendido 1 mil dúzia no valor de 2 mil reais 

(IBGE, 2012). 

Com relação ao abate de animais de criação, o município não dispõe 

atualmente de um matadouro público, não tendo o controle da quantidade de 

animais abatidos no município.  

A principal cultura permanente do município de Caraúbas é a banana, o 

coco-da-baía, a goiaba e a manga. As principais culturas sazonais são a batata-

doce, que registrou uma quantidade produzida de 64 toneladas e valor de produção 

de 64 mil reais, no ano de 2013 (IBGE, 2013). Os resíduos gerados por estas 

culturas são de grande importância para a formação de adubo orgânico, através do 

emprego da compostagem. 

 

14.6. Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) 

 

Os resíduos dos serviços de saúde (RSS) são basicamente gerados nos 02 

(dois) estabelecimentos públicos de saúde, dentre os quais, estão a ‘Unidade 

Básica de Saúde Vasconcelos Jordão’ situada na zona urbana e a ‘Unidade Básica 

de Saúde José Clemente de Queiroz’ situada na zona rural no distrito de ‘Barreiras’. 

A geração mensal dos resíduos dos serviços de saúde dos estabelecimentos 

públicos é de aproximadamente 5,6 kg, sendo o acondicionamento anterior a coleta 

realizada em recipientes específicos para cada tipo de resíduo (Figura 45).  
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Figura 45. Acondicionamento dos RSS nos locais de geração 

 
 

A coleta dos resíduos dos serviços de saúde dos estabelecimentos públicos 

é realizada a cada dois meses, separadamente dos resíduos sólidos urbanos, 

sendo o transporte realizado pelo mesmo veículo de coleta dos resíduos sólidos 

urbanos e destinados para o lixão municipal.  

A disposição final no lixão se dá em vala escavada no dia de coleta, sendo 

uma prática comum a queima no local. Portanto, observa-se que os RSS perigosos 

deveriam ser destinados para incineração, o que seriam as soluções mais 

adequadas. Vale salientar que os estabelecimentos de saúde do município de 

Caraúbas não possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de 

Saúde - PGRSS.   

 

14.7. Resíduos Sólidos de Mineração 

 

Foi detectada a presença e geração de resíduos sólidos de mineração, 

sendo de extração de calcário, cimento e granito. Contudo, não foi possível 

quantificar a quantidade de geração de resíduos. 

 

 

 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

90 
 

14.8. Resíduos com Logística Reversa Obrigatória 

 

Foram diagnosticadas algumas iniciativas relacionadas a logística reversa 

dos resíduos sólidos, dentre as quais podemos citar: 

 Coleta de equipamentos eletroeletrônicos em desuso e armazenamento no 

almoxarifado da prefeitura; 

 Devolução de baterias automotivas para distribuidores/fabricantes; 

 Armazenamento de óleo lubrificante para aplicação em pintura de cerca e 

operação de motosserras. 

 

Com relação aos demais tipos de resíduos enquadrados no sistema de 

logística reversa obrigatória, não existem políticas de devolução no município, 

muito menos opções de destinação final, como é o caso das pilhas e baterias de 

equipamentos eletroeletrônicos (baixa geração), dos pneus e embalagens de óleos 

lubrificantes (destinados ao Lixão), além das embalagens de agrotóxicos, que são 

dispostas nas próprias comunidades rurais, após o uso do defensivo agrícola.  

 

14.9. Resíduos Volumosos 

 

A geração de resíduos volumosos se dá em pequenas quantidades, que não 

chegam a interferir na qualidade ambiental e saúde da população do município de 

Caraúbas, sendo encaminhados para o Lixão e queimados, o que é uma prática 

totalmente vedada por lei. 

 

14.10. Resíduos do serviço público de saneamento básico 

 

O município de Caraúbas apresenta geração de resíduos do serviço público 

de saneamento básico, haja vista possuir uma unidade de tratamento de esgoto 

(Tanque Séptico). Contudo, o lodo gerado decorrente do tratamento desta unidade 

não é coletado periodicamente.  

 Com relação aos resíduos provenientes da estação de tratamento de água 

(ETA), não foi informado sua destinação.  
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Já a limpeza e coleta dos resíduos sólidos cemiteriais é realizada 

semanalmente por um funcionário da prefeitura, sendo encaminhados para o Lixão 

do município.  

 

14.11. Resíduos de óleos comestíveis 

 

Não há coleta de óleos comestíveis no município de Caraúbas, em virtude 

da baixa geração ou por conta da ausência de informações por parte dos catadores, 

que poderiam reaproveitá-los no processo de fabricação de sabão em barra 

caseiro. 

 

14.12. Resíduos Comerciais 

 

O comércio de Caraúbas não apresenta grandes geradores de resíduos, ou 

seja, aqueles que geram diariamente mais de 120 litros. Logo, os resíduos 

comerciais são coletados normalmente junto à coleta convencional da prefeitura, 

sendo encaminhados para o "Lixão" do município.  

Alguns resíduos passíveis de reutilização e/ou reciclagem são coletados 

pelos catadores informais e comercializados junto a um receptor de maior porte, 

localizado no município de São Domingos do Cariri/PB.  

 

 

15. ESTRUTURA OPERACIONAL, GERENCIAL E FISCALIZATÓRIA 

 

 

A prefeitura de Caraúbas dispõe de uma secretaria relacionada à gestão dos 

resíduos sólidos urbanos (Secretaria de Serviços Urbano). Em termos de 

capacidade operacional, a Secretaria de Serviços Urbano apresenta recursos 

humanos considerados insuficientes pela própria prefeitura, que em níveis 

quantitativos é composta por 19 (dezenove) servidores de nível operacional (garis, 

podadores, motoristas e auxiliares de limpeza) e 01 (um) fiscal exclusivo. 

Com relação aos equipamentos e maquinaria, a Secretaria de Serviços 

Urbano os considera insuficientes para a demanda dos serviços, dispondo de 03 
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(três) tratores, 02 (dois) caminhão caçamba, 02 (duas) retroescavadeira, 02 (duas) 

patrol motoniveladora, 01 (uma) máquina enchedeira, 01 (um) caminhão pipa, além 

de 01 (um) trator de esteira quebrado. 

Em termos de capacidade gerencial, a Secretaria de Serviços Urbano 

considera insuficiente o número de servidores habilitados para tal função (02 

funcionários).  

A estrutura fiscalizatória das ações do poder público se dá através da 

atuação de cooperativas, associações, sindicatos e conselhos existentes na região 

do município de Caraúbas/PB.  

 

 

16. INICIATIVAS DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

De acordo com as observações realizadas in loco, não foi constatada 

nenhuma ação ou iniciativa de educação ambiental que tenha sido executada ou 

em estado de execução, no município de Caraúbas.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

 

 Para a realização eficaz deste proposto planejamento, considera-se o 

diagnóstico realizado no Capítulo 2, onde indica as dificuldades enfrentadas pelo 

município de Caraúbas para a gestão dos resíduos sólidos, bem como sua 

dinâmica socioeconômica e da região.  

 Esses fatores indicarão até que ponto o município tem as condições 

necessárias, em recursos financeiros e humanos, para a realização das ações 

propostas pelo Governo Federal, sobretudo no tocante à infraestrutura, afinal, a 

capacidade de uso infere em projetos viáveis, que resolvam às demandas 

municipais e não tragam novos problemas para o município. 

 Deste ponto de vista, Caraúbas tem papel fundamental na inserção regional, 

já que, por ser uma cidade com população pequena, pode compartilhar as 

infraestruturas para gestão dos resíduos sólidos com demais municípios 

circunvizinhos, bem como participar da elaboração de políticas regionais e 

estaduais, de forma a garantir mais recursos provenientes das esferas estaduais e 

federais, levando em consideração a Lei 12.305/2010 (BRASIL, 2010): 

 

Art. 16, § 1º, 

Serão priorizados no acesso aos recursos da União referidos no caput os 

Estados que instituírem microrregiões, consoante o § 3o do art. 25 da 

Constituição Federal, para integrar a organização, o planejamento e a 

execução das ações a cargo de Municípios limítrofes na gestão dos 

resíduos sólidos. 

 

Art. 18, § 1º, 

I optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos 

resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano 

intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos 

microrregionais de resíduos sólidos referidos no § 1o do Art. 16. 
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Art. 18, § 1º, 

II implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou 

outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis. 

 

 O Diagnóstico do PGIRS, elaborado anteriormente, caracteriza e estabelece 

um quadro situacional dos resíduos sólidos, desde sua geração até a destinação 

final, considerando o entendimento de cada tipo de resíduo, a situação de controle 

de informação, as responsabilidades e competências, os locais disponíveis, custos 

e recursos humanos e operacionais.  

 Este panorama permite definir as diretrizes, de forma a solucionar, da melhor 

maneira possível, a estruturação do Plano de Gerenciamento Integrado de 

Resíduos Sólidos do município de Caraúbas. 

 Mediante a análise deste Plano, deficiências e carências surgirão ao Poder 

Público, muitas delas imperceptíveis dentro de um contexto de rotina estabelecida, 

mas que devem ser sanadas para a implementação de um cenário de mudanças, 

que busca exatamente a otimização dos recursos públicos para a gestão, a 

maximização do uso da infraestrutura disponível (local e regional) e a minimização 

do impacto ambiental proporcionado pela gestão dos resíduos sólidos. 

 O Diagnóstico aponta, ainda, algumas iniciativas do Poder Público para a 

minimização descrita no parágrafo anterior, buscando a diminuição da geração, a 

reciclagem e a despoluição, iniciativas que devem ser incorporadas ao plano 

proposto, mesmo que necessitem de possíveis ajustes ou incrementos. 

 Para esta etapa do PGIRS, é fundamental a participação dos gestores e 

técnicos da prefeitura (Comitê Diretor) no fornecimento das informações 

solicitadas, bem como na elaboração de diretrizes ou temas a serem abordados. 

Fundamental também é a participação da comunidade, que traz a este plano, 

demandas, detalhes e pormenores imperceptíveis na leitura técnica do diagnóstico. 
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2. PERSPECTIVAS PARA GESTÃO ASSOCIADA COM MUNICÍPIOS DA 

REGIÃO 

 

 

Diante das análises realizadas na região onde está inserido o município de 

Caraúbas/PB, pode-se recomendar a gestão associada com no máximo três 

municípios circunvizinhos, a saber, São Domingos do Cariri/PB, Barra de São 

Miguel/PB e Congo/PB, ou a proposta do Plano Estadual de Resíduos Sólidos para 

o consórcio com arranjo de desenvolvimento em Serra Branca/PB, de modo a 

viabilizar a gestão dos resíduos sólidos. 

Para justificar a existência de uma estação de transferência de resíduos 

sólidos, é necessário que a quantidade de resíduo gerada na área seja significativa 

para o transporte em veículos de maior capacidade do que os utilizados na coleta 

regular, que a distância da coleta esteja em torno de 30 km (ida e volta) do local de 

destinação/disposição final dos resíduos e rejeitos e que o trajeto da estação até o 

local de destinação final seja de, aproximadamente, 60 minutos (ida e volta). 

Atualmente a distância percorrida pelo veículo coletor, para destinar os resíduos 

sólidos do centro do município para seu Lixão é menos de 1,0 km, e do Distrito 

Barreiras para seu Lixão é de 2,3 km. 

Valendo-se dessa informação, pode-se perceber que a distância percorrida, 

em caso de consorciamento com outros municípios, seria bem maior, porém, os 

custos poderiam diminuir ou continuar no mesmo patamar, pois algumas despesas 

seriam rateadas entre os municípios participantes do consórcio.  

Fazendo uma projeção de consórcio entre os municípios citados 

anteriormente, apenas para analisar sua viabilidade, podemos destacar alguns 

dados importantes: 

 Distância entre os municípios: 

 Caraúbas/PB a São Domingos do Cariri/PB: 15,3 km (trajeto pela PB-

186); 

 Caraúbas/PB a Congo/PB: 23,2 km (trajeto pela PB-196); 

 Caraúbas/PB a Coxixola/PB: 18,9 km (trajeto por estrada em leito 

natural); 
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 Caraúbas/PB a Serra Branca/PB: 39,9 km (trajeto pela PB-200 e BR-

412). 

 

 Equidistância média entre os municípios: 

 Caraúbas/PB a São Domingos do Cariri/PB: 7,65 km; 

 Caraúbas/PB a Congo/PB: 11,6 km; 

 Caraúbas/PB a Coxixola/PB: 9,45 km; 

 Caraúbas/PB a Serra Branca/PB: 19,95 km. 

 

Os veículos coletores da sede e do distrito do município de Caraúbas 

transporta os resíduos sólidos para o Lixão 5 (cinco) e 3 (três) vezes por semana, 

respectivamente, tendo percorrido ao final cerca de 19 km, trajeto do centro ao local 

de destinação final. Em caso de solução consorciada com qualquer município 

supracitado, essa distância semanal percorrida irá aumentar, pois o veículo coletor 

precisaria realizar uma viagem semanal ou quinzenal para dispor os rejeitos no 

aterro, já que estes seriam estocados durante toda a semana numa estação de 

transbordo nas proximidades do local de coleta, podendo ser usado os atuais lixões 

para estação de transbordo. 

Sendo assim, para que os custos sejam rateados justamente entre os 

municípios e o consórcio seja bem sucedido, deve-se considerar a equidistância do 

aterro. Com isso, a implantação de uma estação de transbordo em cada município 

seria de extrema importância para a diminuição das viagens para disposição dos 

rejeitos no aterro, já que estes seriam estocados na estação até atingir sua 

capacidade máxima.  

A seguir são apresentadas 04 (quatro) alternativas de consórcios 

intermunicipais para implantação e gestão de um Aterro Sanitário, levando-se em 

consideração a inserção do município de Caraúbas/PB.  

 

Alternativa 01 - Considerando todos os municípios supracitados 

(Caraúbas/PB, Congo/PB, Coxixola/PB, São Domingos do Cariri/PB e Serra 

Branca): 
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Nesta alternativa há viabilidade econômica e técnica caso o aterro sanitário 

seja instalado no município de Caraúbas, pois o alcance de localização da 

destinação final não seria superior a 30 km. Logo, os municípios armazenariam 

seus resíduos temporariamente por no mínimo 01 (uma) semana em estações de 

transbordo, antes de realizar o transporte ao Aterro Sanitário, diminuindo o gasto 

com o transporte.  

Contudo, como os quatro municípios somados tem população de menor que 

20 mil habitantes, o Aterro Sanitário a ser construído poderia ser de pequeno porte 

(< 20 toneladas diárias de resíduos sólidos) tornando-se viável, pois os custos que 

os municípios consorciados arcariam com a implantação e operação da unidade de 

disposição final são considerados baixos. 

 

Alternativa 02 - Considerando dois municípios: 

 

Caso Caraúbas se consorcie com qualquer um dos municípios citados, o 

Aterro Sanitário de pequeno porte (< 20 toneladas diárias de resíduos sólidos) 

poderia ser construído em local equidistante, como apresentado anteriormente. 

Contudo, existiria maior viabilidade técnica e econômica apenas se o consórcio 

fosse realizado entre Caraúbas/Congo e Caraúbas/São Domingos do Cariri, pois a 

estrada que liga os municípios está sendo asfaltada, diminuindo os custos com 

transporte e depreciação dos veículos coletores de resíduos sólidos ao Aterro 

Sanitário. 

  Na alternativa de consórcio entre Caraúbas e qualquer dos munícipios 

supracitados, excetuando-se Serra Branca, não seria necessário a instalação de 

estações de transbordo nos municípios, pois a distância entre eles é muito 

pequena. 

 

Alternativa 03 - Considerando três municípios (Caraúbas/PB, Congo/PB e São 

Domingos do Cariri/PB): 

 

 A alternativa 03 apresenta viabilidade técnica e econômica, se um Aterro 

Sanitário for construído nas proximidades do município de Caraúbas, pois as 

distâncias percorridas diariamente pelos veículos dos outros municípios seria 
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menor que 30 km. Logo, não seria necessário a instalação de estações de 

transbordo e o Aterro Sanitário de Pequeno Porte atenderia as necessidades dos 

municípios em questão, com custo menor de implantação e operação. 

 

Alternativa 04 - Consórcio proposto pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos 

do Estado da Paraíba com Arranjo Desenvolvido para Serra Branca: 

 

Nesta alternativa proposta pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos (2013), 

os municípios a se consorciar seriam: Serra Branca, Coxixola, Gurjão, Parari, São 

João do Cariri, Congo, Caraúbas, Barra de São Miguel, São Domingos do Cariri, 

Livramento, São José dos Cordeiros – População urbana total de 51.269 habitantes 

(IBGE, 2010). Sendo assim, o Aterro Sanitário Convencional (Médio Porte) seria 

localizado na cidade de maior porte, neste caso Serra Branca. 

Como este sistema de consórcio torna-se mais complexo, seria necessário 

a existência de estações de transbordo em alguns municípios, neste caso em 

Caraúbas, São José dos Cordeiros e São João do Cariri, que suportassem o 

armazenamento temporário de resíduos sólidos dos municípios circunvizinhos por, 

no máximo, 01 (uma) semana, destinando-os posteriormente para o município de 

Serra Branca. 

 

Conclusões sobre as Alternativas 

 

Em duas das alternativas propostas existe viabilidade técnica e econômica 

para implantação de consórcio público para destinação final de resíduos sólidos, 

exceto:  

 O consórcio que envolveria Caraúbas/PB e Coxixola/PB, devido a estrada 

que liga os dois municípios não ser asfaltada dificulta o transporte dos 

resíduos;  

 O consórcio que envolveria os quatro municípios supracitados, pois o 

município de Coxixola seria prejudicado no transporte dos resíduos sólidos 

ao Aterro Sanitário localizado em Caraúbas; e  

 O consórcio proposto pelo Plano Estadual de Resíduos Sólidos, pois seria 

necessário a construção de um Aterro Sanitário Convencional, do qual tem 
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um custo de implantação e operação superior ao Aterro de Pequeno Porte, 

este último é ideal para os municípios em questão. Além, de aumentar os 

custos com implantação de áreas de transbordo e transporte de resíduos 

para o Aterro. 

 

Conclui-se, também, que a Alternativa 02 apresentam maior viabilidade para 

Caraúbas, isto é, o consórcio de apenas dois municípios (Caraúbas/Congo ou 

Caraúbas/São Domingos do Cariri), com a construção de um Aterro Sanitário de 

pequeno porte em cada situação. Igualmente, o consórcio entre três municípios de 

pequeno porte (Alternativa 03), que não ultrapassem 20 toneladas diárias de 

resíduos sólidos, seria uma alternativa provável.  

 Entretanto, um fator limitante para a realização de consórcios intermunicipais 

é relativo aos conflitos de ordem política entre os municípios circunvizinhos, o que 

poderia comprometer a formação ou gestão do consórcio público. Logo, se faz 

necessário uma adequada discussão com os gestores e técnicos dos municípios, 

indicando a viabilidade técnica e econômica de cada alternativa proposta, antes de 

consolidar o consórcio público. 

    

 

3. DEFINIÇÃO DAS RESPONSABILIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS 

 

 

 A definição de responsabilidades é importante no sentido de orientar as 

ações de planejamento, bem como a elaboração de legislação e instrumentos 

específicos de fiscalização, tributação e controle de informação. Essas medidas 

não implicam na transferência total de responsabilidade, afinal, nos moldes da 

elaboração das leis federais, estas responsabilidades são compartilhadas. 

 No Diagnóstico são mencionadas algumas responsabilidades e 

competências realizadas atualmente e que devem ser adaptadas ao seguinte 

modelo: 

 

I. Serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos domiciliares – 

órgão público competente (Secretaria de Serviços Urbanos); 
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II. Resíduos gerados em prédios públicos – gestor específico (RSS gerado em 

hospitais públicos, RCC gerado em obras públicas, resíduos de prédios 

administrativos, etc.); 

III. Resíduos gerados em ambientes privados – gerador privado (indústrias, 

comércios, obras, limpeza de terrenos, etc.); 

IV. Resíduos definidos como de logística reversa – fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes; 

V. Resíduos com Plano de Gerenciamento obrigatório – gerador privado 

(instalações de saneamento, indústrias, serviços de saúde, mineradoras, 

construtores, terminais de transporte e outros); 

VI. Acondicionamento adequado e diferenciado e disponibilização para coleta 

ou devolução – consumidor/gerador domiciliar (munícipes e pequenos 

estabelecimentos comerciais em geral). 

 

 Para compreensão das responsabilidades acima descritas, consideram-se 

os geradores conforme a Tabela 9: 

 

Tabela 9. Classificação dos geradores de resíduos sólidos 

Classificação Descrição Exemplo 

Pequenos 

Geradores 

 Geradores de resíduos classificados como 

domiciliares (classe 2), de 4 até 200 L/dia 

(50Kg aprox.). 

Residências 

unifamiliares, pequenos 

escritórios, pequenos 

comércios, consultórios 

e etc. 

Grandes Geradores 

 Geradores de resíduos classificados como 

domiciliares (classe 2), acima de 200 L/dia 

(50Kg aprox.); 

 

 Geradores de resíduos sólidos inertes, tais 

como entulhos, terra e materiais de 

construção, com massa superior a 50 

Kg/dia (média mensal de geração); 

 

 Condomínios não residenciais ou de uso 

misto, em que a soma dos resíduos 

sólidos “tipo domiciliar” atinja volume 

médio igual ou superior a 1.000 L/dia. 

Supermercados, hotéis, 

restaurantes, comércios, 

indústrias, grandes 

escritórios, obras e 

materiais de construção, 

etc. 

 

 Deve-se observar as diretrizes, estratégias e ações específicas para os 

resíduos que apresentam volumes mais significativos, a exemplo de resíduos 
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secos, orgânicos, de construção e demolição, dos serviços de saúde, entre outros. 

Sobre os resíduos com coleta seletiva ou de logística reversa, deve-se considerar 

a Lei 12.305/2010, em seu Art. 35, que afirma: 

 

"Sempre que estabelecido sistema de coleta seletiva ou de logística 

reversa, o consumidor deve: 

I - acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos 

sólidos gerados; 

II – disponibilizar adequadamente os resíduos sólidos reutilizáveis e 

recicláveis para coleta ou devolução." 

 

 O Art. 84 da Lei 12.305/2010 prevê que os consumidores que descumpram 

com suas obrigações estarão sujeitos a advertência e, em caso de reincidência, 

multas de R$ 50 a R$ 500, que poderá ser convertida em prestação de serviços, 

melhoria e recuperação da qualidade do meio ambiente. 

 

 

4. CONCEITOS E ETAPAS DO GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS  

 

 

 O gerenciamento de resíduos sólidos torna-se mais eficaz quando a própria 

população está empenhada em reduzir a quantidade de lixo, evitando o 

desperdício, reaproveitando os materiais, separando os recicláveis em casa ou na 

própria fonte e se desfazendo do lixo que produz de maneira correta. 

 Além desses procedimentos, existem processos físicos e biológicos que 

objetivam estimular a atividade dos microrganismos que atacam os resíduos 

sólidos. Esses processos são realizado em usinas de incineração ou unidades de 

recuperação de recicláveis e de compostagem, que tornam o resíduo inerte e não 

mais poluidor. 

 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, são observados na Lei nº 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

105 
 

11.445/07, que estabelece a Política Nacional de Saneamento Básico, estando 

representados na Figura 46. 

 

Figura 46. Modelo de Gestão Integrada de RSU segundo o Banco Mundial 

 

 

A interpretação da figura é didática e expressiva. De cima para baixo e da 

esquerda para a direita, os procedimentos podem ser assim descritos: 

  

I. Os resíduos começam sua trajetória a partir de sua existência, gerados nas 

residências e no comércio;  

II. Se os resíduos já sofrerem segregação durante a geração, dentro das 

unidades unifamiliares ou das entidades comerciais, estes já avançam para 

um tipo de tratamento que para ter continuidade vai exigir coleta seletiva;  

III. Havendo coleta seletiva, os resíduos sólidos já são passíveis de sofrerem 

segregação ou triagem e serem remetidos para reciclagem;  

IV. Caso não sejam objeto de segregação doméstica e coleta seletiva com 

reciclagem, os resíduos sólidos são coletados e podem ou não serem 

submetidos a estações de transferência quando são colocados em veículos 
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de maior porte, para remessa para aterro ou unidade de aproveitamento 

energético mais distante;  

V. Feito ou não o translado, é realizado o transporte do resíduo;  

VI. O próximo e último procedimento é o tratamento, que inicialmente é a 

submissão dos resíduos sólidos a processos de triagem ou segregação 

manual e mecânicos, sendo a matéria orgânica total ou parcialmente 

submetida a processos de compostagem e os resíduos restantes, 

juntamente com a matéria orgânica não aproveitada, podem ser enviados 

para unidade de recuperação energética, caso exista;  

VII. A última coluna vertical resume o procedimento: os materiais submetidos à 

segregação manual e depois mecânica são remetidos à reciclagem; a parte 

compostada da matéria orgânica se transforma em fertilizante e o restante 

dos materiais, incluindo matéria orgânica não utilizada e também os lodos 

de estações de tratamento de esgotos são submetidos a processos térmicos 

de mineralização, com recuperação energética, ou são aterrados em vala 

especial no Aterro Sanitário.  

 

Resumidamente é possível afirmar que no final, após a reciclagem, as duas 

principais rotas de destinação final dos resíduos sólidos são os aterros sanitários 

ou as unidades de recuperação de energia. A gestão dos demais tipos de resíduos 

(RCD, RSS, RSI) basicamente pode ser adaptada ao modelo acima descrito. 

 

4.1. Etapas detalhadas do gerenciamento de resíduos sólidos  

 

Segregação 

 

 A segregação consiste na operação de separação dos resíduos por classe. 

A atividade de segregação é apenas o início de um longo processo de 

gerenciamento dos resíduos sólidos para pleno aproveitamento. Esta ação tem 

como finalidade evitar a mistura dos resíduos, objetivando facilitar e promover a 

reutilização, reciclagem e aproveitamento energético, reinserindo-os novamente 

em ciclos produtivos e comerciais e, principalmente, minimizando os gastos 
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públicos relacionados à destinação final e à extração de matéria prima para a 

produção de novos produtos.  

 Esta etapa é muito mais eficiente e se torna melhor em termos de 

saneamento e sanidade das condições de trabalho, quando ocorre qualquer que 

seja o tipo de segregação preliminar na fonte. Ou seja, começa nas residências 

unifamiliares a necessidade de separar os materiais secos ou recicláveis, dos 

resíduos orgânicos ou restos de alimentos, provenientes da preparação de 

refeições ou do descarte das sobras de alimentação. 

 Portanto, é clara a necessidade do desenvolvimento de programas de 

educação ambiental no município, em caráter permanente, inclusive com 

ampliação dos programas existentes. Segue abaixo os modelos de segregações 

para as diversas classes de resíduos sólidos existentes.  

 

 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU): a segregação é geralmente subdividida 

conforme o esquema a seguir:  

 a) Resíduos secos (recicláveis);  

 b) Resíduos úmidos (orgânicos);  

 c) Rejeitos.  

 

 Estes resíduos podem ser segregados em locais próprios para esta prática 

(galpão de triagem). Os galpões podem ser anexos a depósitos de resíduos, 

comunidades ou cooperativas que se apropriam de renda a partir desta atividade, 

aterros sanitários ou outros empreendimentos que visem a destinação/disposição 

final dos resíduos. Os modelos são variados, diversificados e adaptados à realidade 

local.  

 

 Resíduos Sólidos Especiais (RSE): a segregação deve ser efetuada na fonte 

de geração, ou seja, pelos agentes consumidores. Estes resíduos devem ser 

encaminhados para “Pontos de Coleta”, “Pontos de Recebimento” ou 

devolvidos aos fabricantes, comerciantes e importadores.  

 

 A segregação dos RSE deve atender as premissas da Logística Reversa, 

contemplada na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS).  
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 Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde (RSS): segundo a Resolução 

CONAMA nº 358/2005, “é obrigatória a segregação dos RSS na fonte e no 

momento da geração, de acordo com suas características, para fins de 

redução do volume dos resíduos a serem tratados e dispostos, garantindo a 

proteção da saúde e do meio ambiente”. A segregação dos RSS deve ser 

exclusiva para os grupos abaixo relacionados, com o propósito adicional de 

gerenciar de forma adequada a coleta e destinação final dos mesmos:  

 

 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 perfurocortantes 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.  

 

 Resíduos de Construção e Demolição (RCD): O gerenciamento adequado 

do RCD, visando à promoção de benefícios de ordem social, econômica e 

ambiental, deve garantir a segregação satisfatória, de preferência no ato da 
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geração ou nas áreas de destinação/disposição final. Os RCD devem ser 

segregados nas seguintes classes, conforme previsto na Resolução 

CONAMA nº 307/2002:  

 

 CLASSE A: Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados (material 

granular proveniente do beneficiamento de resíduos de construção que 

apresentem características técnicas para a aplicação em obras de 

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

engenharia);  

 CLASSE B: Resíduos recicláveis, tais como plásticos, papel/papelão, 

metais, vidros, madeiras etc.;  

 CLASSE C: Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias 

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação, como por exemplo, o gesso;  

 CLASSE D: Resíduos perigosos e/ou contaminados.  

 

 É proibida a disposição dos resíduos de construção em áreas não 

licenciadas. Estes resíduos devem ser acondicionados e armazenados conforme 

estabelecido pelas legislações vigentes, de modo que o processo de coleta possa 

ser feito adequadamente.  

 

 Resíduos Sólidos Industriais (RSI): Os RSI devem ser segregados 

isoladamente de qualquer outro tipo de resíduo, pelo fato de apresentarem 

características de periculosidade, influenciando negativamente a gestão dos 

demais. Deve haver a gestão diferenciada, conforme previsto na Resolução 

CONAMA nº 313/2002, levando-se em conta ações específicas e cuidados 

adicionais de segregação, coleta, tratamento e destinação final. 

 

Coleta  

 

A operação de coleta engloba o recolhimento dos resíduos sólidos em seu 

ponto de geração e o trajeto percorrido até o local de descarga ou de destinação 

final. A atividade de coleta, na ótica do cidadão, é um dos pontos mais importantes 
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na questão dos resíduos sólidos urbanos. Com a coleta, está apenas se iniciando 

um longo ciclo de gestão dos resíduos sólidos para pleno aproveitamento, não 

compreendendo o seu fim, como muitas pessoas imaginam.  

Após este processo, a maioria dos resíduos pode e deve ser reinserida em 

ciclos produtivos, qualquer que seja sua situação. Os resíduos secos podem ser 

remetidos para reciclagem e os úmidos para compostagem, ou outras formas de 

beneficiamento, indo para destinação e/ou tratamento final somente os rejeitos. 

O modelo de coleta domiciliar de resíduos deve prever alternativas viáveis e 

sustentáveis, sendo iniciadas, intermediadas e administradas pela gestão pública. 

O município deve manter a coleta “porta a porta” com o uso de caminhões nas 

áreas urbanas, porém em municípios com grandes extensões de áreas rurais, o 

ideal é fazer massivas campanhas de educação ambiental, de modo que sejam 

dispostos para a coleta somente resíduos secos, fazendo com que a população 

adira à compostagem ou outro beneficiamento dos resíduos úmidos nas suas 

propriedades.  

Esta ação reverteria na diminuição dos custos para o município e tornaria 

possível a criação de um calendário passível de ser seguido pelo administrador da 

coleta. É intenção, nas fases posteriores do PMGIRS, aplicar este modelo de coleta 

no sentido de incrementar e potencializar ações adequadas para cada cenário 

social identificado.  

 Segue abaixo modelos de coleta para as diversas classes de resíduos 

sólidos existentes.  

 

 RSU: A coleta dos RSU é de responsabilidade das prefeituras, podendo ser 

efetuada sob duas formas:  

 a) Coleta de RSU misturados, a qual contempla a coleta unificada dos 

 resíduos úmidos (orgânicos), resíduos secos (recicláveis) e rejeitos. Esta 

 coleta é produto da não segregação dos RSU;  

 b) Coleta seletiva exclusiva de resíduos recicláveis, que pode ser 

 subdividida em diversas frentes, tais como:  

 “Coleta Porta a Porta”: a mais comum e adotada, tendo apenas por 

barreira a questão de custos, considerando-se que há gastos 

exclusivos de transporte. Contudo este tipo de coleta cada vez mais 
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ganha calendários semanais por bairro, numa forma correta que as 

administrações municipais vêm agindo, visando economias em longo 

prazo;  

 Pontos de Entrega Voluntária Exclusivos: A coleta efetuada nestes 

pontos de entrega abrange resíduos específicos como recicláveis ou 

úmidos (por exemplo pneus e óleo de cozinha, respectivamente);  

 Pontos de Entrega Voluntários associados com a Logística Reversa: 

A coleta efetuada nestes pontos de entrega abrange os resíduos 

especificados em lei, contemplados na Logística Reversa. Não 

necessariamente os custos desta coleta são de responsabilidade da 

administração pública.  

 

 A coleta regular dos RSU é uma das principais etapas do gerenciamento. 

Por meio da coleta é que se faz possível o encaminhamento adequado dos 

resíduos. No ano de 2009, a taxa de cobertura da coleta de resíduos sólidos no 

país atingiu cerca de 90% dos domicílios.  

 

 RSE: As etapas de gerenciamento dos RSE devem seguir o princípio da 

logística reversa e da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, ou seja, todos terão conjunto de atribuições individualizadas e 

encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, 

dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e 

de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos e 

rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde 

humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos; 

 RSS: A coleta dos RSS provenientes dos serviços públicos é de 

responsabilidade da prefeitura. Os RSS gerados pelo setor privado devem 

ser por ele gerenciados, cabendo apenas à administração pública a 

fiscalização. A coleta e transporte externos dos resíduos dos serviços de 

saúde devem ser realizados de acordo com as normas NBR 12.810 e NBR 

14652 da ABNT;  
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 RCD: A coleta dos RCD domiciliares e aqueles provenientes dos serviços 

públicos é de responsabilidade da prefeitura, por meio da ação do sistema 

de limpeza urbana local; 

 RSI: Os RSI gerados pelo setor privado devem ser por ele gerenciados, 

cabendo à administração pública a fiscalização. 

 

Destinação / Disposição Final  

 

 As tecnologias mais evidentes no mercado para a destinação/disposição 

final de resíduos sólidos encontram-se apresentadas a seguir:   

 

 Aterros Sanitários  

 

 O aterro sanitário é um espaço destinado a deposição final de resíduos 

sólidos. A estrutura física dos aterros sanitários deve garantir que a integridade à 

saúde pública e a proteção ao meio ambiente não sejam ameaçadas pela 

disposição inadequada dos resíduos. Desta forma, os aterros obrigatoriamente 

devem possuir sistemas de impermeabilização do solo, captação e tratamento do 

chorume e gestão adequada dos gases emitidos durante o processo de 

decomposição da matéria orgânica.     

 A Figura 47 mostra um típico esquema de aterro sanitário. A esquerda 

observa-se uma faixa em preparação, ao centro um setor em execução e a direita 

uma seção já concluída. 
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Figura 47. Estrutura padrão de aterros sanitários 

 

 

 Quando é atingida a capacidade máxima de disposição final de um setor ou 

trincheira do aterro sanitário, é realizado a segunda etapa de impermeabilização do 

local, com uma última compactação de solo (ou outro material) e colocação de 

material para plantio de vegetação. As áreas limítrofes do aterro geralmente são 

dotadas de uma cerca viva para evitar ou diminuir a proliferação de odores e a 

poluição visual.  

 O aterro sanitário ainda é a forma mais utilizada no Brasil para disposição 

final de resíduos sólidos, principalmente RSU. Segundo o Panorama dos Resíduos 

Sólidos no Brasil 2013 (ABRELPE), 58,3% dos RSU gerados no país são 

destinados para aterros sanitários. Entretanto, a Lei 12.305/10 que institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo Decreto nº 7.404/10, prega a 

redução significativa dos RSU secos e úmidos dispostos em aterros sanitários, 

priorizando outras formas ambientalmente adequadas para o encaminhamento dos 

RSU.  

 

 Aterros de Resíduos da Construção Civil  

 

 Conforme a Norma Técnica NBR 15113/2004 e Resolução CONAMA nº 

307/2002, aterro de resíduos da construção civil e de resíduos inertes são áreas 

onde são empregadas técnicas de disposição de resíduos da construção civil 
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classe A e resíduos inertes, visando a estocagem de materiais segregados, de 

forma a possibilitar seu uso futuro.  

 Segundo a CONAMA n° 307, grandes geradores devem elaborar Planos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil que contemplem o ciclo da 

triagem, na origem ou em áreas de destinação licenciadas para essa finalidade. 

Resíduos classe A devem ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados ou 

encaminhados a áreas de aterros.  

 A disposição dos RCD não pode ser feita em aterros sanitários, somente em 

aterros especiais. A reciclagem dos resíduos da construção civil classes A e B, 

conforme previsto na Resolução CONAMA 307/2002 deve ser incentivada, uma vez 

que apresenta as seguintes vantagens:  

 

 Redução do volume de extração de matérias primas;  

 Conservação de matérias primas não renováveis;  

 Correção dos problemas ambientais urbanos gerados pela deposição 

indiscriminada de resíduos de construção e demolição na malha urbana;  

 Colocação no mercado de materiais de construção de custo mais baixo;  

 Criação de novos postos de trabalho para mão de obra com baixa 

qualificação.  

 

 Por fim, os resíduos classes C e D podem ser encaminhados para aterros 

da construção civil ou outras destinações ambientalmente adequadas.  

 

 Aterros de Resíduos Sólidos Industriais  

 

 O Aterro Industrial é um empreendimento voltado para a destinação final de 

resíduos sólidos produzidos por indústrias. Assim como os aterros sanitários, o 

aterro industrial deve possuir sistemas de impermeabilização, drenagem, 

tratamento de gases e efluentes, com vistas a assegurar a saúde pública e 

homeostase ambiental. O aterro industrial está apto a receber tanto resíduos 

perigosos como não perigosos.  
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 Unidades de Compostagem 

  

 Define-se compostagem como sendo o processo natural de decomposição 

biológica de materiais orgânicos, de origem animal e vegetal, pela ação de 

microrganismos. Para que esta ocorra, não é necessária a adição de qualquer 

componente físico ou químico à massa do resíduo orgânico.  

 A compostagem pode ser aeróbia ou anaeróbia, em função da presença ou 

não de oxigênio no processo. Na compostagem anaeróbia, a decomposição é 

realizada por microrganismos que podem viver em ambientes sem a presença de 

oxigênio, ocorrendo em baixa temperatura, com exalação de fortes odores e maior 

tempo de bioestabilização da matéria orgânica.  

 Na compostagem aeróbia, processo mais adequado ao tratamento dos 

resíduos domiciliares, a decomposição é realizada por microrganismos que só 

vivem na presença de oxigênio. A temperatura pode chegar até 70ºC, os odores 

emanados não são agressivos e a bioestabilização é mais rápida.    

 O processo de compostagem tem como produto final o composto orgânico, 

um material rico em húmus e nutrientes minerais que pode ser utilizado na 

agricultura como recondicionador de solos, com algum potencial fertilizante. Este 

composto pode se integrar perfeitamente dentro de uma macro estratégia de gestão 

integrada dos resíduos sólidos, formando um cinturão de produção de 

hortifrutigranjeiros em agricultura familiar, para segurança alimentar da população 

municipal.   

 Embora a compostagem produza adubos naturais de boa qualidade, esta 

não é incorporada pelo segmento de “agrobusiness” que prefere fertilizantes 

petroquímicos com maior enriquecimento em nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio 

(K). Mas o composto orgânico, contando com o subsídio municipal e integrado na 

formulação de políticas de segurança alimentar, pode acabar sendo subsidiado 

para empreendedores de hortifrutigranjeiros, que se estabeleçam como cinturão de 

segurança alimentar ao redor das comunidades, passando a integrar uma 

importante solução, tanto para os resíduos como para os custos e oferta de 

hortifrutigranjeiros.  

 Este é o contexto do qual deve ser oferecido e passar a fazer parte das 

políticas de gestão integrada de resíduos sólidos dos municípios.  
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 Unidades de Recuperação de Recicláveis 

 

 Essa unidades podem ser construídas junto à aterros sanitários, em 

depósitos de resíduos, em áreas de transbordo, em comunidades que se apropriam 

de renda a partir desta atividade e em regiões geográficas de grandes municípios, 

para onde é transportada a parte reciclável da coleta seletiva. 

 Enfim, os modelos são variados e diversificados e devem continuar sendo 

adaptados à realidade local. Em alguns galpões existem esteiras rolantes para ação 

dos catadores, sendo esta prática mais comum onde não ocorre a coleta seletiva, 

ou então os galpões são dotados de mesas para a atividade de segregação e 

prensas para beneficiamento antes da comercialização. 

 A única recomendação cabível é de que, em função das carências sociais e 

de formação escolar que os catadores, agentes ambientais ou recicladores 

apresentam, qualquer que seja a forma de tratamento, há extrema dificuldade na 

formulação de um “layout” adequado. 

  

 Aterros Sanitários - utilização de gás dos depósitos  

 

 Trata-se da utilização do gás metano e outros, gerados por depósitos de 

resíduos sólidos em aterros sanitários. O gás gerado nos aterros é constituído de 

aproximadamente 50% de metano, que pode ser utilizado para propósito 

energético, com cerca de 45% de gás carbônico, 3% de nitrogênio, 1% de oxigênio 

e 1% de outros gases de composição diversa.  

 Uma planta de gás gerado a partir do depósito de resíduos sólidos consiste 

de um sistema de extração e utilização desse gás. Estes sistemas são variáveis de 

uma tecnologia para outra, mas tem funções análogas. A Figura 48 apresenta um 

fluxograma de funcionamento de uma planta de gás. 
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Figura 48. Estrutura de funcionamento de aterro sanitário com recuperação energética. 

 

 

 O sistema de coleta pode conter tubos verticais perfurados dentro da massa 

de resíduos, canais ou ainda membranas, sob a qual os gases produzidos são 

coletados. O gás é succionado do aterro sanitário por bombas ou por 

compressores, que direcionam o gás para os sistemas de produção. O uso mais 

comum do gás é como combustível para movimentação de um gerador elétrico. 

 Este processo seria adequado para associação com segregação local, 

destinação para aterro sanitário convencional e coleta de gases do aterro para 

recuperação energética, com a possibilidade de certificação da redução da emissão 

de gases de efeito estufa.  

 

4.2. Conceitos e soluções para o gerenciamento de resíduos sólidos  

 

 Ao iniciarmos este capítulo, salientamos que todas as alternativas 

tecnológicas, ao serem selecionadas para a destinação/disposição final dos 

resíduos, devem estar devidamente regularizadas e licenciadas pelos órgãos 

ambientais competentes. Os conceitos de gerenciamento de resíduos 

contemplados neste projeto visam somente ações de responsabilidade pública, não 

englobando diretamente ações privadas e ações do consumidor final.  

 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)  

 

 O problema da destinação dos resíduos sólidos urbanos tem se 

transformado em um dos maiores desafios da gestão pública no país, tendo em 
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vista os graves impactos ambientais gerados pelos “Lixões” ou mesmo pelo 

esgotamento da capacidade dos aterros sanitários regulares.  

 Antes de praticar a disposição final dos RSU, preferencialmente deve-se 

segregar a parcela dos resíduos recicláveis e encaminhá-la para beneficiamento e 

reciclagem. Quanto aos resíduos orgânicos, também contemplados nos RSU, uma 

ideia coerente seria encaminhá-los para sistemas que prevejam produtos com valor 

econômico agregado, como por exemplo, a compostagem ou tratamento térmico. 

Finalizando estas etapas de gestão dos resíduos secos e úmidos, os rejeitos podem 

ser encaminhados para aterros sanitários. Este seria o cenário ideal.  

 Deve-se entender que, no que se refere ao destino dos RSU, as soluções 

devem ser pautadas em alternativas que contemplem o aproveitamento integral dos 

diversos tipos de resíduos gerados, minimizando a quantidade de rejeito e 

atendendo ao que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

Resíduos de podas  

 

 Os resíduos provenientes de podas preventivas ou corretivas atingem 

grandes volumes em todas as áreas urbanas. Estes resíduos são constituídos de 

biomassa extremamente rica em carbono e nitrogênio e, por este motivo, a 

compostagem ou outra tecnologia passível de captação de energia seria a solução 

mais indicada para a destinação final destes resíduos.  

 A maioria dos municípios ainda descarta esse resíduo nobre em aterros 

sanitários que não possuem tecnologias para captação de gases, desperdiçando 

grande potencial energético, levando-se em conta a composição do resíduo em 

questão.  

 Outra destinação adequada proposta seria a disposição direta dos resíduos 

de poda, triturados, no campo ou em áreas de mata. A reabsorção destes resíduos 

funcionaria como um fertilizante natural. Esta ação não causa impactos ambientais 

negativos, quando efetuada de forma planejada, entretanto demanda custos e 

infraestrutura.  

 Uma alternativa, pouco indicada, seria a queima destes materiais. Contudo, 

a combustão não planejada tecnicamente e descontrolada gera impactos 
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atmosféricos negativos, podendo liberar gases tóxicos e carcinogênicos. Vale 

ressaltar que a queima descontrolada a céu aberto é ilegal.  

 A reutilização pontual dos resíduos de poda para combustível em caldeiras 

é mais uma alternativa viável. Se a emissão de material particulado for controlada, 

por meio da instalação de equipamentos de controle de emissão nas caldeiras, esta 

destinação final caracteriza-se como ambientalmente adequada.  

 Todavia, conforme já relatado, a técnica da compostagem é a melhor opção 

para a disposição dos resíduos de poda, uma vez que valoriza a matéria orgânica 

presente, por meio da produção de composto, resultando em um valor agrícola 

comercial. As prefeituras e comunidades podem se beneficiar deste composto, não 

mais precisando adquirir adubos petroquímicos ou de outras naturezas para 

manutenção de suas áreas verdes (praças e jardins).  

 

Lodo de estações de tratamento  

 

 O número de estações de tratamento de água e esgoto em todos os 

municípios está crescendo, ou tende a crescer em curto espaço de tempo, pois 

existe um consenso social de que são necessários investimentos cada vez maiores 

em saneamento básico para manutenção e melhoria da qualidade de vida das 

populações.  

 As estações de tratamento de águas e de esgotos produzem quantidades 

significativas e relevantes de lodo, e não é possível tratar os esgotos e depois ter 

de enfrentar um problema ainda maior com a destinação dos lodos. O lodo 

removido nas diferentes etapas do tratamento muitas vezes constitui um problema 

complexo, por apresentar grandes quantidades e por ser de composição variável.  

 Esta composição está relacionada com as características da água que foi 

tratada ou do esgoto do qual foi gerado, com o processo de tratamento empregado, 

com as diferentes possibilidades de disposição e seus usos. A sua aplicação no 

solo na forma líquida ou sólida, a compostagem, a cocompostagem com resíduo 

urbano ou a disposição em aterro sanitário, são alternativas de disposição final 

aceitas.  

 O uso do lodo como fertilizante orgânico representa o reaproveitamento 

integral de seus nutrientes e a substituição de parte das doses de adubação 
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química sobre as culturas e/ou áreas de reflorestamento, com rendimentos 

equivalentes ou superiores aos conseguidos com fertilizantes comerciais.  

 As propriedades do produto o tornam especialmente interessante a solos 

agrícolas desgastados por manejo inadequado, bem como para recuperação de 

áreas degradadas. Porém, é importante alertar que existem restrições para o uso 

de lodo no solo, devido à presença de patógenos, sais solúveis, compostos 

orgânicos persistentes e metais tóxicos. Segundo a Resolução Nº 375, de 29 de 

agosto de 2006, os lodos gerados em sistemas de tratamento de esgoto, para terem 

aplicação agrícola, deverão ser submetidos a processo de redução de patógenos 

e da atratividade de vetores. Ainda assim, a resolução em questão veta a utilização 

agrícola de:  

 

 Lodo de estação de tratamento de efluentes de instalações hospitalares;  

 Lodo de estação de tratamento de efluentes de portos e aeroportos;  

 Resíduos de gradeamento;  

 Resíduos de desarenador;  

 Material lipídico sobrenadante de decantadores primários, das caixas de 

gordura e dos reatores anaeróbicos;  

 Lodos provenientes de sistema de tratamento individual, coletados por 

veículos, antes de seu tratamento por uma estação de tratamento de esgoto;  

 Lodo de esgoto não estabilizado;  

 Lodos classificados como perigosos, de acordo com as normas brasileiras 

vigentes.  

 

 A incineração dos lodos após a desidratação completa também é possível, 

porém essa destinação é dispendiosa, podendo alcançar um custo médio de R$ 

2.000,00 por tonelada de lodo desidratado (SABESP, 2002), sem contar os custos 

de destinação das cinzas produzidas.  

 A disposição do lodo em aterros é viável, sendo uma alternativa segura para 

a saúde pública e ambiental, quando corretamente projetado e operado, além de 

ser regulamentado pelas legislações ambientais vigentes. Esta solução deve ser 

priorizada sempre que evidenciado o impedimento do envio desses resíduos para 
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aproveitamento energético ou para fins de fertilização, por conta de possíveis 

contaminações detectadas em ensaios específicos.  

 A compostagem aeróbia, juntamente com resíduos sólidos provenientes de 

atividades de poda e manutenção de áreas verdes municipais, é uma importante 

alternativa, levando-se sempre em conta que, para este fim, o lodo não deve 

apresentar características de periculosidade. A geração de biogás a partir do lodo, 

juntamente com outros tipos de resíduos sólidos, particularmente resíduos de 

podas e orgânicos, é igualmente interessante.  

 Alguns estudos observam a importância da utilização do biogás gerado pelo 

consorciamento de lodos de ETAs e ETEs com resíduos sólidos, no aproveitamento 

e destinação final destes materiais de forma conjunta. Em valores aproximados, 

1m3 de biogás equivale energeticamente a 1,5 m3 de gás de cozinha, 0,5 a 0,6 L 

de gasolina, 0,9 L de álcool, 1,43 kWh de eletricidade e 2,7 kg de lenha.  

 Outra solução menos usual consiste na utilização de lodo de ETAs na 

fabricação de material cerâmico, contanto que suas características físico químicas 

sejam relativamente constantes. Estima-se um custo de R$ 35,00 por tonelada de 

lodo incorporado na produção de material cerâmico, valor este que abrange os 

custos de transporte e disposição nas jazidas de argila. O envio de lodos de ETAs 

para ETEs é viável, mas demanda um custo significativo que engloba, dentre 

outros, avaliações técnicas de capacidade de recebimento da ETE.  

 

Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS)  

 

 O gerenciamento dos resíduos sólidos provenientes de qualquer unidade 

que execute atividade de natureza médico assistencial de saúde humana ou animal 

deve ser efetuado de acordo com as Resoluções 358/05 do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) e RDC 306/04 da Agência de Vigilância Sanitária 

(ANVISA). A destinação final dos RSS é distinta, levando-se em conta os grupos 

de resíduos contemplados na Resolução CONAMA 358/2005: 

 

 Grupo A: Os resíduos pertencentes a este grupo devem ser submetidos a 

processo de esterilização, por meio da autoclavação, que promova redução 

de carga patogênica. Após este processo, os resíduos podem ser 
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encaminhados para aterro sanitário ou sepultamento. Outra alternativa 

tecnológica seria o tratamento térmico, como por exemplo a incineração. A 

destinação final específica dos resíduos “A5” deve ser orientada pela 

ANVISA;  

 

 Grupo B: Caso os resíduos deste grupo apresentem características de 

periculosidade, não sendo possível sua reutilização e/ou ainda não haja no 

mercado tecnologias capazes de encaminhá-los à reciclagem, estes devem 

ser submetidos a tratamento e disposição final específico como, por 

exemplo, aterros Classe I. Processos térmicos como a pirólise ou 

coprocessamento, que fazem a captação energética ou agregam algum 

valor posterior a estes resíduos, seria o tratamento mais indicado quando 

comparado com o aterramento. Nos casos em que os resíduos do grupo B 

não apresentem periculosidade, estes prioritariamente devem ser 

encaminhados à reciclagem. Convém citar ainda que resíduos no estado 

líquido não devem ser encaminhados para disposição final em aterros e 

devem ser lançados em corpo receptor ou na rede pública de esgoto, se 

atenderem as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de 

recursos hídricos e de saneamento competentes;  

 

 Grupo C: As condições de destinação final dos resíduos radioativos devem 

ser consultadas junto à CNEM, todavia, os rejeitos radioativos, quando 

atingido o limite de eliminação, passam a ser considerados resíduos das 

categorias biológica, química ou de resíduo comum, devendo seguir as 

determinações do grupo ao qual pertencem. Os rejeitos radioativos não 

podem ser considerados resíduos até que seja decorrido o tempo de 

decaimento necessário ao atendimento do limite de eliminação;  

 

 Grupo D: Os resíduos deste grupo devem ser gerenciados de acordo com a 

gestão dos RSU, priorizando-se sempre as premissas de “Reutilização, 

recuperação ou reciclagem”;  

 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

123 
 

 Grupo E: Resíduos perfurocortantes ou escarificantes devem ser 

gerenciados de acordo com os Grupos A e B, considerando-se a 

periculosidade associada.  

  

Resíduos Sólidos Especiais (RSE) e Logística Reversa  

 

 Resíduos Sólidos Especiais (RSE) são aqueles cuja geração diária excede 

o volume ou peso fixados para a coleta regular ou os que, por sua composição 

qualitativa e/ou quantitativa, requerem cuidados especiais em pelo menos uma das 

fases: acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, cujo 

gerenciamento cabe ao próprio gerador do resíduo. Constituem os denominados 

resíduos especiais no presente plano:  

 

 Resíduos de podas e lodos de Estações de Tratamento de Água (ETAs) e 

Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs);  

 Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS);  

 Resíduos de Construção e Demolição (RCD);  

 Resíduos com Logística Reversa obrigatória, conforme previsto na Lei nº 

12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

 Logística Reversa  

 

 A Logística Reversa é definida no artigo 3º, inciso XII da Lei 12.305/2010 

como “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”.  

 Segundo o artigo 33º da referida norma “são obrigados a estruturar e 

implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos produtos após o 

uso pelo consumidor, de forma independente do serviço público de limpeza urbana 

e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e 

comerciantes de:  
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I. agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras 

de gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, 

em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do 

SUASA, ou em normas técnicas;  

II. pilhas e baterias;  

III. pneus;  

IV. óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

V. lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

VI. produtos eletroeletrônicos e seus componentes”.  

 

§ 1° Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de 

compromisso firmados entre o poder público e o setor empresarial, os sistemas 

previstos no caput serão estendidos a produtos comercializados em embalagens 

plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e embalagens, 

considerando, prioritariamente, o grau e a extensão do impacto à saúde pública e 

ao meio ambiente dos resíduos gerados.  

 

 O esquema da Logística Reversa oportuniza que entes governamentais, 

agentes privados empresariais e sociedade compartilhem a discussão e construam 

as alternativas próprias e específicas capazes de atender as peculiaridades das 

realidades locais. A lei genérica e de princípios abre espaço para que cada 

comunidade se organize segundo suas peculiaridades específicas, para a obtenção 

da melhor sinergia possível e institucionalização local da gestão compartilhada. São 

atribuições do município:  

 A identificação dos resíduos sólidos e geradores sujeitos ao sistema de 

logística reversa;  

 A descrição das formas e dos limites da participação do poder público local, 

através dos acordos setoriais e termos de compromisso firmado entre o 

poder público e o setor empresarial na logística reversa, e outras ações 

relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;  

 O controle e a fiscalização da implementação e operacionalização dos 

sistemas de logística reversa.  
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 Esta última atribuição prevê, dentre outros fatores, a verificação do 

tratamento, destinação ou disposição final dos resíduos envolvidos na Logística 

Reversa, considerando a classe de cada um deles. Ainda convém salientar que o 

setor público deve prover recursos necessários para que se torne possível à gestão 

integrada dos RSE.  

 O Brasil já apresenta um sistema de gestão reversa de embalagens de 

agrotóxicos, operado por uma instituição denominada INPEV (Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias), com centenas de pontos de coleta de 

embalagens vazias de agrotóxicos atuando em todo o país.   

 O INPEV, que é uma instituição criada e mantida pelos fabricantes de 

agrotóxicos, é um exemplo de que iniciativas podem se concretizar para ampliar a 

melhoria da qualidade de vida das populações e fomentar o desenvolvimento de 

cadeias produtivas sustentáveis de logística reversa.  

 

Resíduos de Construção e Demolição (RCD)  

 

 No Brasil, os resíduos sólidos de construção e demolição, também 

denominado RCD, atingem elevadas proporções do total de resíduos sólidos 

urbanos, variando de 51 a 70%. Em outros números, correspondem em geral a 1,5 

a 2 vezes o total de resíduos sólidos urbanos domésticos gerados e coletados.  

 A Resolução CONAMA nº 307/2002 prevê a implantação e implementação 

do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil pelos 

Municípios, o qual deve incorporar:  

 Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil;  

 Projetos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil.  

 

 É lícito e obrigatório que qualquer planejamento integrado de resíduos 

sólidos, desenvolvido em geral no âmbito de bacias hidrográficas, preveja ações e 

políticas públicas permanentes que otimizem os recursos naturais, estimulem e 

obriguem a ações de reciclagem e determinem rotinas apropriadas para os 

objetivos propostos. É neste contexto que podem se inserir ações planejadas e 

sinérgicas de consorciamento, que viabilizem o gerenciamento dos resíduos de 
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construção e demolição pelos municípios, atendendo a resolução CONAMA 307/02 

e viabilizando usinas de reciclagem dos materiais.  

 Os projetos de construção civil devem prever a elaboração de planos de 

gerenciamento dos resíduos de construção e demolição (PGRCD), viabilizando a 

reciclagem futura. É importante salientar que, se não houver uma mínima 

segregação prévia dos resíduos sólidos de construção e demolição, de acordo com 

as prescrições da Resolução nº 307/02, pode não se tornar viável a reciclagem. É 

necessário uma sistemática permanente, que garanta o mínimo de segregação 

prévia para o funcionamento da usina de reciclagem.  

 A destinação final dos RCD deve atender as seguintes diretrizes:  

 

 Classe A: Deve ser priorizada, na forma de agregados, a reciclagem dos 

resíduos classe A em usinas de reciclagem, objetivando-se agregar valor a 

estes resíduos, bem como contribuir para a minimização de extração da 

matéria prima necessária para a construção civil nos ambientes naturais. 

Secundariamente, os RCD podem ser encaminhados para aterros de 

resíduos da construção civil, sendo dispostos de modo a permitir a sua 

utilização ou reciclagem futura;  

 Classe B: Os resíduos classe B devem ser gerenciados conforme os 

resíduos recicláveis provenientes dos RSU;  

 Classe C: Sugere-se a destinação dos resíduos caracterizados como classe 

C para aterros da construção civil, de modo que possam ser reciclados ou 

reutilizados futuramente, quando houver tecnologia disponível no mercado 

para o tratamento específico e adequado destes resíduos;  

 Classe D: Os resíduos perigosos da construção civil podem ser 

encaminhados para tratamentos térmicos, que façam a captação da energia 

disponível nestes materiais. Esta seria a destinação final mais benéfica, 

porém mais onerosa em curto prazo. Contudo, a disposição final dos 

resíduos perigosos pode ser feita legalmente em aterros industriais.  
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Resíduos Sólidos Industriais (RSI)  

 

 O artigo 2º da Resolução CONAMA 313/2002 define resíduos sólidos 

industriais como “todo o resíduo que resulte de atividades industriais e que se 

encontre nos estados sólido, semissólido, gasoso - quando contido, e líquido - cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgoto ou em 

corpos d'água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis 

em face da melhor tecnologia disponível. Ficam incluídos nesta definição os lodos 

provenientes dos sistemas de tratamento de água e aqueles gerados em 

equipamentos e instalações de controle de poluição”.  Diversos resíduos 

industriais apresentam características de periculosidade e necessitam ser 

submetidos a tratamentos e destinações finais específicas que assegurem a 

integridade ambiental.  

 Sabe-se que a ausência de informações precisas sobre a quantidade, os 

tipos e os destinos dos resíduos sólidos gerados no parque industrial do país é 

eminente. Dado o exposto, o órgão federal ambiental (IBAMA) vem trabalhando 

metodologias e diretrizes viáveis e eficazes, a fim de estabelecer o controle dos 

resíduos industriais.  

 Muitas vezes os RSI, antes de serem encaminhados para tratamento e/ou 

destinação final, são submetidos a análises específicas que tem por finalidade 

identificar os possíveis encaminhamentos viáveis. Geralmente são destinados para 

tratamentos térmicos diversos, como o coprocessamento, a pirólise, o plasma e a 

incineração, cujos subprodutos são matéria prima para a adição em materiais de 

construção (clínquer) ou geração secundária de energia.  

 O aterro classe I é outra opção de destinação final, ainda que não seja a 

mais rentável do ponto de vista da ecoeficiência energética, sendo válida para os 

rejeitos gerados nos processos industriais.   
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5. DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS, PROGRAMAS, AÇÕES E METAS 

PARA A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE 

CARAÚBAS/PB  

 

 

 O sistema de limpeza urbana de um município deve ser institucionalizado 

segundo um modelo de gestão que, na medida do possível e da realidade local, 

seja capaz prioritariamente de promover a sustentabilidade econômica das 

operações, preservar o meio ambiente e a qualidade de vida da população e, ainda, 

contribuir para a solução dos aspectos sociais envolvidos com a questão.  

 Em todos os segmentos operacionais do sistema de limpeza deverão, assim, 

ser escolhidas as melhores alternativas que atendam simultaneamente a duas 

condições fundamentais: que sejam as mais econômicas e tecnicamente corretas 

para o meio ambiente e saúde da população. 

 Logo, o manejo específico e diferenciado dos resíduos sólidos para atender 

essas condições é priorizar a coleta seletiva atribuída a todos os resíduos. Um 

trabalho estruturado nesse sentido, somado à participação comunitária e ao 

desenvolvimento de estratégias para reaproveitamento máximo desses resíduos, 

transforma o “lixo”, tradicional despesa municipal, em produto de valor econômico 

e social agregado, gerador de trabalho e renda. 

 Neste sentido, o modelo de gestão dos resíduos municipais deverá não 

somente permitir mas, sobretudo, facilitar a participação da população na questão 

da limpeza urbana da cidade, para que esta se conscientize das várias atividades 

que compõem o sistema e dos custos requeridos para sua realização, e também 

que se conscientize do seu papel como agente consumidor e, por consequência, 

gerador de resíduos. 

 A consequência direta dessa participação popular poderá se traduzir, de fato, 

na real possibilidade de se dar pleno atendimento a determinadas diretrizes 

previamente estabelecidas pelos gestores públicos, quais sejam: (I) redução da 

geração de lixo; (II) manutenção dos logradouros limpos; (III) acondicionamento e 
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disposição para a coleta adequados, e, como resultado final, (IV) operações dos 

serviços menos onerosas. 

 Conforme entendimento do Instituto Brasileiro de Administração Municipal – 

IBAM, entende-se que a base para a ação política está na satisfação da população 

com os serviços de limpeza urbana, cuja qualidade se manifesta na universalidade, 

regularidade e pontualidade dos serviços de coleta e limpeza de logradouros, 

dentro de um padrão de produtividade que denota preocupação com custos e 

eficiência operacional. 

 Neste planejamento, consideram-se as diretrizes como linhas norteadoras e 

as estratégias, os meios para implementação, que definirão as ações e os 

programas para que as metas sejam atingidas. Este processo visa o manejo 

diferenciado de cada resíduo, bem como a garantia dos fluxos adequados desde a 

geração até a destinação final. 

  

5.1. Diretrizes específicas 

 

 Para este planejamento, a gestão integrada de resíduos sólidos do município 

de Caraúbas tem como princípio básico a prevenção, a precaução, o 

desenvolvimento sustentável e a responsabilidade socioambiental.  

 Como “regras fundamentais” para a gestão dos resíduos, 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 sólidos, utiliza-se 

uma diretriz da Lei Federal n° 12.305/2010, que determina os seguintes princípios: 

 A não geração;  

 A redução;  

 O reuso;  

 A reciclagem;  

 A recuperação, incluindo a valorização energética e a compostagem;  

 O tratamento e a destinação final adequados.  

 

Determina, ainda, que o prazo para extinguir os lixões foi Agosto de 2014 e, 

que nos aterros sanitários deverão ser depositados apenas os rejeitos do processo 
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de coleta dos resíduos sólidos. Estes princípios devem ser sempre observados e 

conservados nas futuras revisões e adequações deste plano. 

Contudo, o prazo para extinguir os lixões poderá ser prorrogado por um 

Projeto de Lei nº 425/2014 aprovado pelo Senado em 01 de Julho de 2015, do qual 

será apreciado pela Câmara dos Deputados e posteriormente irá para sanção da 

Presidenta.  

 Deste modo, considerando os preceitos contidos na Lei Federal nº 

12.305/2010, foram estabelecidas algumas diretrizes específicas, de modo a 

auxiliar o desenvolvimento do novo modelo de gestão dos RSU da Prefeitura 

Municipal de Caraúbas e compatibilizá-la com outros fatores. As diretrizes estão 

especificadas a seguir:  

 

I. Inserir a Transparência Pública de despesas e receitas municipais com os 

resíduos sólidos; 

II. Criar mecanismos de controle, fiscalização e certificação da destinação 

correta dos resíduos sólidos; 

III. Implantar sistema de controle de dados quantitativos sobre a geração, coleta 

e destinação dos resíduos sólidos; 

IV. Enquadrar-se nas diretrizes para participação no Plano Estadual de 

Resíduos Sólidos; 

V. Fortalecer os laços com prefeituras circunvizinhas, possibilitando a criação 

de consórcio para gestão compartilhada de resíduos sólidos; 

VI. Adequar mapeamentos às normas censitárias do IBGE, com a criação de 

base georreferenciada dos setores, trajetos e pontos no município; 

VII. Implantar mecanismos de controle social, onde a temática precisa estar 

pautada nas audiências e conferências, para conferir maior legitimidade à 

discussão da cobrança pela prestação dos serviços; 

VIII. Separação dos resíduos domiciliares recicláveis na fonte de geração 

(resíduos secos e úmidos); 

IX. Coleta seletiva dos resíduos secos, realizada porta a porta, dentro do 

perímetro urbano; 
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X. Inclusão e fortalecimento da organização de catadores em forma de 

cooperativas ou em outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis, como forma de inclusão social; 

XI. Compostagem da parcela orgânica dos RSU, através da instalação de usina 

ou por unidades unifamiliares;  

XII. Incentivo à compostagem doméstica; 

XIII. Segregação dos Resíduos de Construção e Demolição com reutilização ou 

reciclagem dos resíduos Classe A (trituráveis) e Classe B (madeiras, 

plásticos, papel e outros); 

XIV. Segregação dos Resíduos Volumosos (móveis, inservíveis e outros) para 

reutilização ou reciclagem; 

XV. Segregação na origem dos Resíduos dos Serviços de Saúde (grande parte 

é resíduo comum); 

XVI. Implantação da logística reversa, com o retorno à indústria dos materiais 

pós-consumo (embalagens de agrotóxicos; pilhas e baterias; pneus; 

embalagens de óleos lubrificantes; lâmpadas fluorescentes de vapor de 

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

componentes); 

XVII. Criação e promoção dos sistemas de coleta seletiva e logística reversa, que 

englobe todo o município de acordo com as características locais, reduzindo 

os percentuais de rejeitos para a disposição final ambientalmente adequada; 

XVIII. Encerramento de lixões e bota foras, com recuperação das áreas 

degradadas; 

XIX. Atualizar anualmente o diagnóstico e os indicadores do PGIRS, identificando 

seus pontos fortes e fracos para buscar melhorias na gestão dos resíduos 

sólidos; 

XX. Rever e atualizar, se necessário, a metodologia a cada revisão, para 

certificação de que o PGIRS está adequado às leis estaduais e federais 

vigentes; 

XXI. Promoção da responsabilidade compartilhada através da criação de 

mecanismos de educação ambiental a todos os atores envolvidos com a 

geração de RSU passando pelo setor produtivo, distribuidores e 

importadores, setor de consumo (população), entre outros. 
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5.2. DIRETRIZES SOCIOAMBIENTAIS 

 

5.2.1 Da relação entre população e geração de resíduos sólidos 

 

 O município de Caraúbas passou por algumas mudanças demográficas ao 

longo das últimas décadas. Houve um aumento no número de habitantes em geral, 

sendo que, enquanto a população urbana mais que duplicou o percentual dos 

residentes na zona rural, que aglomera quase 2/3 de todo o número de habitantes, 

esta continuou estável, apresentando apenas uma leve queda. 

 Isso implica no planejamento de um conjunto de ações e estratégias 

desempenhadas tanto pelo poder público como pela sociedade civil, tendo como 

ponto de partida a projeção de um núcleo urbano em crescimento, ao passo em 

que a zona rural ainda representará parcela significativa da dispersão populacional. 

 A educação ambiental será uma peça chave para o gerenciamento de 

resíduos sólidos do município. O primeiro intuito é criar uma nova forma cívica, 

tanto do ponto de vista da ação do poder público para com cada indivíduo, em lidar 

com as questões ambientais, explicitas na geração e no destino dos resíduos 

sólidos  

 Junto a esta perspectiva mais ampliada, o segundo intuito é traçar ações e 

metas direcionadas a proporcionar uma nova postura em aspectos específicos para 

toda a comunidade, das quais a coleta seletiva é um crucial exemplo. Além disso, 

deve abarcar outras particularidades que diferenciam a zona rural da urbana, em 

suas formas culturais distintas de organização social, seus intercâmbios e 

potencialidades. 

 

Diretrizes de ação 

 Previsão de ações que visem atender as mudanças demográficas do 

município; 

 Implementação de práticas que visem mudanças de hábitos quanto a 

geração e destinação dos resíduos sólidos, como a coleta seletiva e a 

construção do Aterro Sanitário; 
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 Fortalecer o controle social, com vistas a ampliar o processo de participação 

social da população nos processos decisórios, no que diz respeito `as 

questões ambientais e dos resíduos sólidos; 

 Propor ações que garantam as particularidades de organização social da 

população. 

 

5.2.2 Da relação entre atividades econômicas e geração de resíduos sólidos 

 As atividades econômicas com maior significância no município de Caraúbas 

são o setor de serviços e a agricultura, com caráter expressivo na geração de 

resíduos sólidos. A agricultura hoje adquiriu aspectos relevantes, com mudanças 

nas suas formas de realizar, das quais é possível destacar uma das mais 

alarmantes, a utilização de vermicidas e agrotóxicos. 

 Quanto ao setor de serviços, há também mudanças que geram 

preocupações, principalmente quando destacado o comércio. Em novos moldes, 

têm-se o aumento do próprio consumo de bens duráveis e não duráveis, alimentos 

industrializados e suas consequências na geração de resíduos sólidos. As 

mudanças não são reduzidas a apenas um espaço, chegando a populações como 

a de Caraúbas, até mesmo em suas particularidades de ampliada zona rural. 

 Desta forma, o PMGIRS visa abarcar essas características quanto as suas 

principais atividades econômicas municipais, propondo ações que atentem para o 

funcionamento sustentável da economia local, revertendo problemas já oriundos de 

seu desenvolvimento e projetando soluções quanto a redução dos resíduos sólidos 

e seus impactos ambientais. 

 

Diretrizes de ação 

 Ações voltadas a redução dos resíduos sólidos quanto as principais 

atividades comerciais; 

 Articulação do poder público municipal com outras organizações públicas, 

destinadas ao apoio `a agricultura, prevendo a gestão sustentável de sua 

atividade; 
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 Articulação do poder público municipal com outras organizações públicas, 

destinadas ao apoio ao setor de serviços, prevendo a gestão sustentável de 

sua atividade; 

 Prever ações do poder público em cunho de fiscalização e acompanhamento 

das atividades comerciais, quanto `a destinação de resíduos sólidos 

produzidos pelas atividade econômicas. 

 

5.2.3 Da relação entre poder de consumo e geração de resíduos sólidos 

 O Diagnóstico do município de Caraúbas apresenta um grande número de 

pessoas que possuem alguma ocupação formal e informal, dentre outra significativa 

parcela vinculada a benefícios sociais. Em linhas gerais, há uma ampliação do 

poder de consumo. No entanto, aliado a isso, existe uma tendência que se 

estabelece não apenas no município, mas no padrão de consumo de uma forma 

geral, de fácil descarte dos produtos.  Neste sentido, o PMGIRS prevê ações de 

cunho à educação ambiental, que formule uma nova postura diante do próprio 

consumo, do uso de produtos e sua destinação final, tentando reverter quadros de 

desperdício e destinação irregular. 

 O poder de consumo é uma das principais chaves na geração de resíduos 

sólidos. Por isso, é dedicada uma atenção necessária a esta vinculação, pois a 

postura da população diante do consumo poderá respaldar as ações previstas 

neste plano, quanto a não geração e destinação correta dos resíduos sólidos, aliado 

a ampliação dos canais de participação social e enraizamento da educação 

ambiental. 

 A mudança de postura da população diante do consumo deverá acontecer 

mediante a adoção de ações estratégias. Para tanto, foram pensadas formas de 

interação com o conjunto populacional, que visem essas mudanças nas suas 

formas de comportamento, abrangendo espaços estratégicos como a escola e 

atividades culturais. 

 

Diretrizes de ação 

 Realizar ações de cunho educativo para a população sobre não geração e 

desperdício de resíduos sólidos; 
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 Sensibilizar a população quanto as propostas a serem implementadas, como 

a coletiva seletiva; 

 Viabilizar canais de comunicação, participação e controle social, no tocante 

a questões pertinentes aos resíduos sólidos e meio ambiente; 

Realizar ações de cunho educativo, que pautem especificamente questões 

relacionadas `a responsabilidade do consumo. 

 

5.3. Estratégias de implementação e redes de áreas de manejo local 

ou regional 

 

 Conforme estabelecido no diagnóstico, o município de Caraúbas não possui 

locais específicos e adequados para o manejo e disposição final dos resíduos 

sólidos. Observando este aspecto, é importante fortalecer as ações de 

implementação de locais para o manejo, dentro de plano específico de criação e 

implementação dos espaços, considerando estudo de viabilidade financeira, 

técnica e ambiental.  

Logo, foi possível traçar as seguintes estratégias, em escala de prioridade 

macro, visando a viabilização do novo sistema de gestão, conforme preconiza a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos:   

I. Fomentação de dispositivos legais municipais voltados à adequada gestão 

integrada dos resíduos sólidos, cujas diretrizes estejam relacionadas ao 

PGIRS;  

II. Aquisição de infraestrutura necessária para a promoção de atividades de 

educação ambiental bem como para prover a adequação e melhoria dos 

sistemas de coleta, tratamento e disposição final de resíduos;  

III. Elaboração e implementação de Planos de Recuperação de Áreas 

Degradadas para os locais de disposição final encerrados, antigos "Lixões"; 

IV. Implantação do programa de coleta seletiva, visando otimizar a eficiência da 

coleta e aumento gradativo do material coletado, utilizando a participação de 

cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis, formadas por pessoas físicas de baixa renda; 
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V. Intensificação da participação da cooperativa ou associação de catadores 

no sistema de gestão de RSU, não somente na triagem dos materiais 

oriundos da coleta seletiva, mas também na permissão de atuar no sistema 

com coleta própria, devendo ser remunerada por todos os serviços 

desenvolvidos com relação à coleta, triagem e educação ambiental, que 

deverá ser realizada “porta a porta”; 

VI. Implantar instalações para manejo diferenciado e integrado, regulado e 

normatizado em locais de estocagem temporária, que trate e destine de 

forma ambientalmente adequada os resíduos sólidos, visando incentivar e 

promover a coleta seletiva e a logística reversa, como por exemplo: 

a. PEVs6 – Pontos de Entrega Voluntária (Ecopontos) para acumulação 

temporária de resíduos de construção e demolição, de resíduos 

volumosos, da coleta seletiva e resíduos com logística reversa (NBR 

15.112/2004); 

b. LEVs – Locais de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis – 

contêineres, sacos ou outros dispositivos instalados em espaços 

públicos ou privados, para recebimento de recicláveis; 

c. Lixeiras públicas municipais, priorizando a separação entre Resíduos 

Secos e Úmidos ou Recicláveis e Orgânicos;  

d. Galpões de triagem de recicláveis secos, com normas operacionais 

definidas em regulamento; 

e. Unidades de compostagem/biodigestão de orgânicos; 

f. ATTs – Áreas de Triagem e Transbordo de resíduos de construção e 

demolição, resíduos volumosos e resíduos com logística reversa 

(NBR 15.112/2004); 

g. Áreas de Reciclagem de resíduos de construção e demolição (NBR 

15.114/2004); 

                                            
6Pontos de entrega voluntária exclusivos: Centrais de recebimento de resíduos secos não 
necessariamente especificados na legislação aplicável, ou seja, não se trata de resíduos especiais, 
mas sim de qualquer resíduo seco de interesse público. Muitas administrações municipais, 
principalmente em cidades maiores, efetuaram a instalação de pontos de entrega voluntária. Para 
as municipalidades que dispõem de PEVs (Pontos de Entrega Voluntária), recomenda-se avaliar a 
possibilidade de utilizar estes locais em conjunto com os demais atores da gestão compartilhada 
para implantação da logística reversa. 
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h. ASPP - Aterros Sanitários de Pequeno Porte, com licenciamento 

simplificado pela Resolução CONAMA Nº 404/2008 e projeto 

orientado pela NBR 15.849/2010. 

 

As instalações citadas, no item VI, podem ser utilizadas em formato de 

parceria dentro do contexto regional, observando a capacidade do receptor em 

garantir a disposição final de acordo com as normas vigentes, considerando-se 

assim, a possibilidade de consórcio com municípios vizinhos para a gestão 

compartilhada dos resíduos sólidos.   

 Vale salientar que nem todos os locais especificados são de implantação 

obrigatória, variando de acordo com fatores sociais, econômicos e com o porte do 

município. Como Caraúbas é considerado um município de pequeno porte e tem 

grandes possibilidades de se consorciar com municípios circunvizinhos, alguns 

espaços não necessitam de implantação obrigatória, a exemplo das ATT's e dos 

Aterros Sanitários de médio e grande portes.  

 

5.4. Metas quantitativas e prazos 

 

 As metas e prazos, estabelecidos para elaboração do Plano Municipal de 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos de Caraúbas, são as seguintes:  

 

 Vigência – indeterminada;  

 Horizonte de atuação – 20 anos;  

 Atualização ou revisão – Prioritariamente no máximo a cada 04 anos. Esta 

exigência, para o âmbito local, faz do Plano uma peça dinâmica, que se 

reinventa a cada nova discussão pública, renovando o repertório de 

conhecimento sobre o assunto por parte da comunidade, incorporando 

novas tecnologias nos processos de gestão, manejo, processamento e 

destinação final, incorporando novos procedimentos e descartando os que 

já não mais se mostram eficientes ou viáveis.  
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 Portanto, tendo em vista a projeção do horizonte de atuação, foram traçadas 

metas contemplando cenários de curto (1 a 4 anos), médio (4 a 8 anos) e longo (8 

a 20 anos) prazos.  

Entretanto, no inicio da implantação, o PGIRS e suas metas poderão ser 

revistos e otimizados em um período inferior a quatro anos. Deste modo, propõem-

se revisões nos finais dos anos de 2016, 2017 e 2018, para no final de 2019 termos 

concluídas as metas de curto prazo (1 a 4 anos). A seguir serão apresentados 

programas e ações a serem implementados, de acordo com cada cenário de metas.   

 

5.5. Programas e ações 

 

 Para o manejo correto dos resíduos sólidos do município de Caraúbas, 

deverão ser elaboradas ações que refletirão na gestão de praticamente todos os 

resíduos, como as apresentadas a seguir: 

 

 Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e receptores de 

resíduos, exigindo os Planos de Gerenciamento, quando cabível; 

 Modernizar os instrumentos de controle e fiscalização, agregando, se 

possível, tecnologia da informação (fiscalização por análise de imagens 

aéreas); 

 Formalizar a presença dos catadores organizados no processo de coleta dos 

resíduos, promovendo sua inclusão social e a sua capacitação; 

 Formalizar a presença das ONGs envolvidas na prestação de serviços 

públicos; 

 Tornar obrigatória a adesão aos compromissos da A3P (Agenda Ambiental 

na Administração Pública), incluído o processo de compras sustentáveis 

para todos os órgãos da administração pública local; 

 Valorizar a educação ambiental como ação prioritária; 

 Incentivar a implantação de econegócios por meio de cooperativas, 

indústrias ou atividades processadoras de resíduos. 

 

 Algumas possibilidades de programas e ações são sugeridas adiante, de 

acordo com a classificação dos resíduos a serem gerenciados. 
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5.5.1. Resíduos sólidos domiciliares (RSD) - coleta convencional e 

destinação final 

 

Cenário Atual: 

O serviço de coleta dos Resíduos Sólidos Domiciliares é realizada pela 

Prefeitura Municipal de Caraúbas, com frequência de 05 (cinco) vezes por semana 

(segunda, terça, quarta, quinta e sexta-feira) na sede, contemplando 100% dos 

domicílios situados na zona urbana e no distrito. Com relação à zona rural, o 

município de Caraúbas realiza coleta regular dos resíduos sólidos gerados apenas 

no Distrito Barreiras, sendo a frequências de 03 (três) vezes por semana. 

De acordo com dados da composição gravimétrica realizada na fase de 

elaboração do Diagnóstico, a geração diária de resíduos sólidos urbanos no 

município de Caraúbas é de aproximadamente 2,39 toneladas, com geração per 

capita de 0,612 kg/hab.dia.  

Segundo o SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, no 

ano de 2012 o município atingiu o índice de cobertura de coleta de resíduos sólidos 

de 100% na zona urbana, mantendo-o até o ano de referência. 

 Quanto ao transporte dos resíduos até as áreas de destinação final atuais 

(Lixões Municipais), do centro do município percorre menos de 1,0 km e do Distrito 

Barreiras transporta por cerca de 2,3 km, entende-se que as distâncias percorridas 

tendem a aumentar, caso o município opte por uma das opções de consórcio 

explanadas no Item 2 do Capítulo 3. 

 A prefeitura municipal de Caraúbas dispõe seus resíduos sólidos urbanos 

em dois "Lixões", o com maior tempo de operação está situado próximo a zona 

urbana e tem cerca de 07 (sete) anos. Como parte da meta a ser estabelecida 

nesse Plano, para atendimento `a Lei Federal nº 12.305/10, se faz necessário a 

construção de um aterro sanitário projetado de acordo com as especificidades do 

município ou da região a ser atendida, em caso de consórcio com municípios 

circunvizinhos.   

 Tendo em vista que a maioria dos municípios da região possui população 

inferior a 20.000 habitantes, há uma opção viável que é a implantação de um 

consórcio intermunicipal. Analisando-se a situação geográfica da região, existem 

as seguintes soluções que poderão ser adotadas: 
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 Consórcio intermunicipal entre Caraúbas/PB, Congo/PB e São Domingos do 

Cariri/PB para construção do Aterro Sanitário de Pequeno Porte no 

município de Caraúbas na estrada PB-196; 

 Consórcio intermunicipal entre Caraúbas/PB e Congo/PB para construção 

do Aterro Sanitário de Pequeno Porte na estrada que liga os dois municípios 

(BR-196); 

 Consórcio intermunicipal entre Caraúbas/PB e São Domingos do Cariri/PB 

para construção do Aterro Sanitário de Pequeno Porte na estrada que liga 

os dois municípios (PB-186). 

 

 O Aterro Sanitário de Pequeno Porte, apenas para o município de Caraúbas, 

teria uma área de aproximadamente 5,0 hectares e prevê uma vida útil mínima de 

15 anos. Antes do encerramento/desativação do Lixão existente, deve-se elaborar 

um Plano de Recuperação de Áreas Degradadas, com foco na diminuição do seu 

impacto ambiental e na possibilidade de uso futuro da área.  

 

Programa 01: 

 Elevar a eficácia e otimizar o serviço de coleta convencional dos resíduos 

sólidos urbanos domiciliares; 

 Estender a coleta dos resíduos sólidos domiciliares para a zona rural; 

 Diminuir a emissão de gases do efeito estufa (GEE) na atmosfera, 

relacionado ao transporte dos resíduos.  

 

Metas:  

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

 Mecanização da coleta atingindo 100% da zona urbana do município; 

 Elaboração de roteiro de coleta, otimizando o trabalho e 

consequentemente diminuindo gastos com combustível e manutenção 

do veículo; 

 Atingir a coleta regular em 40% da área rural do município. 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

 Manter a mecanização da coleta atingindo 100% da zona urbana do 

município;  
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 Atingir a coleta regular em 60% da área rural do município. 

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

 Manter a mecanização da coleta atingindo 100% da zona urbana do 

município; 

 Atingir a coleta regular em 100% da área rural do município.  

 

Ações:  

 Analisar os dados obtidos dos censos periódicos do IBGE e da Secretaria 

de Obras / Prefeitura Municipal de Caraúbas;  

 Elaborar um planos e mapas de coleta para zona urbana e rural, 

considerando a declividade, distância percorrida na coleta e no transporte 

para o local de destinação final; 

 Promover a reavaliação periódica dos planos e mapas de coleta, de forma a 

adequar e atender a demanda;  

 Promover a reavaliação periódica e as adequações necessárias (incluindo 

inovações tecnológicas) relativas aos quantitativos de veículos e/ou 

equipamentos coletores e da mão de obra alocada;  

 Promover adequações e ampliações na área e nas estruturas físicas e/ou 

equipamentos coletores e mão de obra alocada;  

 Desenvolver ações e direcionar o trabalho de educação ambiental para as 

regiões com deficiência de uso do serviço e para as famílias de baixa renda;  

 Desenvolver programas de divulgação dos serviços de limpeza pública e 

sensibilização dos usuários;  

 Desenvolver programas educacionais sobre 3Rs (Redução, Reutilização e 

Reciclagem) visando a diminuição da geração de resíduos na zona rural; 

 Implantar estação de transbordo na zona urbana, caso a destinação final 

seja consorciada. 

 

Roteiro simplificado de coleta: 

 Através do mapa municipal (zona urbana e rural) com identificação das  

habitações, ruas pavimentadas e não pavimentadas realizar os seguintes 

passos: 
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o Nas áreas com habitação (sede do município, distritos e povoados), 

analisar as cotas do terreno e georreferenciar as esquinas; 

o Realizar o traçado do veículo coletor para cada localidade, evitando 

repetir o trajeto e trafegar com o veículo em marcha de força em locais 

íngremes; 

o Realizar o trajeto dos agentes de limpeza (garis), onde o veículo 

coletor não poderá trafegar e determinar um ponto onde será 

concentrado e transferido os resíduos para o veículo; 

o Realizar cálculo do tempo gasto na coleta e transporte para 

destinação final; 

o Realizar cálculo do gasto de combustível em cada turno de coleta; 

 

Programa 02:  

 Ampliar as alternativas de tratamento dos resíduos sólidos urbanos, 

utilizando tecnologias limpas; 

 Implantar sistemas que visam o tratamento mecânico e biológico; 

 Somente dispor em aterro sanitário os rejeitos do processo. 

 Reduzir significativamente a presença de resíduos orgânicos da coleta 

convencional no aterro a ser construído; 

 Redução da emissão de gases, por meio da biodigestão e compostagem, 

quando possível, dentro do território municipal ou em consórcio com 

municípios das zonas de inserção regional. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos):  

 Implantação do Aterro Sanitário individualmente ou em consórcio com os 

municípios circunvizinhos, diante das prerrogativas mencionadas 

anteriormente; 

 Implantação de Unidade de Recuperação de Recicláveis, para atuação 

da cooperativa ou associação de catadores;  

 Realizar campanhas educativas sobre o reuso dos resíduos orgânicos 

para alimentação animal e compostagem domiciliar.  

 Médio Prazo (4 a 8 anos):  
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 Viabilização de uma Parceria Público Privada (PPP), para viabilidade 

econômico financeira; 

 Implantação de Unidade Simplificada de Compostagem para os resíduos 

orgânicos; 

 Auxiliar os setores agrosilvopastoris a implementar a compostagem. 

 Longo Prazo (8 a 20 anos):  

 Implantação de Unidade de Segregação Centralizada (Logística 

Reversa); 

 Analisar a vida útil do Aterro Sanitário, e caso necessário iniciar novos 

estudos para implementação de uma nova unidade; 

 Realizar manutenção estrutural nas Unidades de Recuperação de 

Recicláveis e Simplificadas de Compostagem e adquirir novos 

equipamentos, caso necessário.  

 

Ações:  

 Elaboração do Projeto de Engenharia para construção do Aterro Sanitário;  

 Elaboração dos Projetos de Unidades de Recuperação de Recicláveis e 

Simplificadas de Compostagem; 

 Obtenção das Licenças Ambientais do Aterro Sanitário e das Unidades;  

 Elaboração de Plano de Encerramento/Desativação do Lixão existente;  

 Estudar a viabilidade técnica e financeira das novas tecnologias para a 

seleção da mais adequada.  

 

Programa 03: 

 Priorizar a segregação dos resíduos sólidos úmidos nos locais de geração 

(domicílios particulares e comerciais); 

 Estabelecer a coleta seletiva de RSD úmidos em ambientes com geração 

homogênea (feiras, verdureiras, mercados, restaurantes e produtores 

agrícolas) e promover a compostagem; 

 Implementar o manejo de resíduos úmidos em programas educacionais nas 

escolas. 
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Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos):  

 Realizar programas de educação ambiental com a população, focando 

na segregação dos RSD secos e úmidos nas residências; 

 Realizar plano de trabalho para coletar os RSD úmidos com geração 

homogênea; 

 Implantar a compostagem nas escolas. 

 Médio Prazo (4 a 8 anos):  

 Realizar iniciativas como A3P, "Escola Lixo Zero" e "Feira Limpa". 

 Longo Prazo (8 a 20 anos):  

 Realizar conferências trimestrais com o Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e representantes da sociedade civil. 

 

Ações: 

 Investir na divulgação de programas educacionais, através dos diversos 

meios de comunicação escrito e falado (cartilha, panfleto, jornal, rádio, carro 

de som, entre outros); 

 Incentivar os comerciantes para diminuir a quantidade de RSD úmidos 

gerados e divulgarem os programas educativos; 

 Realizar palestras, reuniões e treinamentos com os funcionários públicos de 

todos os setores para conscientizá-los sobre as iniciativas da “Agenda 

Ambiental na Administração Pública - A3P”; 

 Colocar em prática a iniciativa "Escola Lixo Zero", através de treinamento 

dos diretores, funcionários e professores das instituições; 

 Realizar campanha educativa com os feirantes e verdureiros sobre a 

iniciativa da "Feira Limpa". 

 Vinculação do programa aos conceitos de eficiência (coleta planejada e 

realizada porta a porta), inclusão social (operação a ser feita com os 

catadores) e baixo custo (correto equacionamento dos trechos de 

transporte); 

 Organização das ações em torno do PEV Central e de Galpões de Triagem; 

 Definição dos roteiros de coleta com possível uso de Locais de Entrega 

Voluntária (LEVs), estabelecidos em instituições parceiras. A logística de 
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transporte deve ser apoiada primeiramente nos pequenos veículos, para 

concentração das cargas dos roteiros, associada posteriormente ao 

transporte com veículos de maior capacidade (consórcio público); 

 Difusão de informações para a organização dos fluxos de captação, com 

possível apoio de agentes de saúde; 

 Cadastramento dos catadores atuantes na região do município de Caraúbas, 

visando sua organização e inclusão em processos formais; 

 Formalização do papel dos catadores, organizados em associações e 

cooperativas, como agentes prestadores do serviço público da coleta 

seletiva, obedecendo às diretrizes da Lei de Saneamento Básico (Art. 10); 

 Destinação adequada de cada resíduo segregado; 

 Incentivo aos negócios voltados à reutilização e reciclagem de resíduos 

secos; 

 Estruturação de iniciativas como a A3P; 

 Estruturação de iniciativas nas escolas municipais, através da adoção de 

medidas de segregação dos resíduos por cores, reutilização e reciclagem. 

 Implantação de unidades de valorização de orgânicos (compostagem 

simplificada ou acelerada) em pátios ou galpões;  

 Cadastramento dos grandes geradores, com geração homogênea de 

orgânicos (feiras, verdureiros, indústrias, restaurantes e outros); 

 Adoção de iniciativas nas escolas municipais, através da adoção de medidas 

de compostagem, para obtenção de adubo e aplicação na própria escola; 

 Adoção de iniciativas na feira livre do município, através de medidas de 

sensibilização dos feirantes para evitar desperdícios de alimentos; 

 Organização dos roteiros e do fluxo de coleta seletiva de RSD úmidos; 

 Estabelecimento do uso de composto orgânico em serviços de manutenção 

de parques, jardins e áreas verdes no município de Caraúbas;  

 Emprego de composto orgânico, para fins de correção e preservação do 

solo, nas áreas agrícolas degradadas, quando previamente autorizado pela 

SUDEMA e/ou IBAMA; 

 Redução significativa da presença de resíduos orgânicos da coleta 

convencional nos aterros, visando diminuir a emissão de gases. 
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Programa 04: ESCOLA LIXO ZERO 

 

 Como já mencionado anteriormente, o espaço escolar possuirá papel 

fundamental no gerenciamento dos resíduos sólidos do município. Neste sentido, 

o Programa “Escola Lixo Zero” constitui uma proposta que visa a propagação da 

educação ambiental para os cidadãos ainda em formação, vinculação com a 

comunidade e redução, como seu próprio nome sugere, da geração de resíduos 

nas instituições de ensino. 

 Esse projeto tem inspiração no “movimento lixo zero” que desde a década 

de 1990 passou a ter aderência em todo o mundo e hoje consolidou-se na Aliança 

Internacional do Lixo Zero (Zero Waste International Alliance). No Brasil, houve 

incorporação de suas ideias e muitas experiências, que vem sendo implementadas 

no espaço escolar, têm sido exitosas. 

 No município de Caraúbas, a rede pública de ensino conta hoje com 08(oito) 

escolas espalhadas por todo seu território, como identificado no Diagnóstico. Este 

enraizamento fornece os elementos necessários para implementação do programa 

em todos os seus objetivos, agregando diferentes espaços, como as zonas rural e 

urbana, assim como as diferentes comunidades que as formam. 

 O planejamento destrinchado, a seguir, traça a implementação da coleta 

seletiva em todas as escolas da rede municipal de ensino, a capacitação de seus 

profissionais envolvidos, principalmente os professores e alunos, além de 

estabelecer equipes responsáveis pela disseminação da educação ambiental. 

 

Metas:  

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

o Implementar o programa em todas as escolas da rede pública 

municipal de ensino. 

 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

o Garantir o desenvolvimento eficiente do programa, de acordo com 

suas ações e objetivos. 
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 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

o Aperfeiçoar o desenvolvimento eficiente do programa, de acordo com 

suas ações e objetivos. 

  

Ações: 

Da implementação e continuidade: 

 Instalação de coletores com a diferenciação dos resíduos gerados; 

 Vinculação na modalidade de parceria com a associação ou cooperativa de 

catadores do município, para destinação correta dos resíduos gerados e 

funcionamento da coleta seletiva; 

 Capacitação dos profissionais que compõem a escola sobre o Programa 

“Escola Lixo Zero”, seus objetivos e formas de aplicação; 

 Redução e não geração de resíduos sólidos no espaço escolar, atentando 

especificamente para aqueles oriundos da produção de alimentos e de sala 

de aula; 

 Inserir a educação ambiental no projeto político pedagógico das escolas; 

 Inserir no projeto político pedagógico, pautas da educação ambiental, 

levando em consideração problemas e soluções ambientais que dizem 

respeito a realidade do município, assim como suas diferenciações em locais 

entre as zonas urbana e rural; 

 Fomentar o apoio dos alunos sobre o Programa “Escola Lixo Zero” e suas 

propostas quanto a educação ambiental, não limitando-se apenas ao espaço 

físico da escola, mas também suas residências e a comunidade onde vivem; 

 Propor ações de cunho educativo para a comunidade onde está situada a 

escola, a ser realizada pelos alunos e professores; 

 Propor ações que levem `a conscientização política dos alunos, no tocante 

`as questões ambientais, conduzindo-os `a participação em fóruns e 

reuniões municipais que venham a acontecer; 

 Propor ações que induzam os alunos a conhecer o gerenciamento de 

resíduos sólidos do município, a exemplo de visitas ao Aterro Sanitário e `a 

Cooperativa ou Associação de Catadores, explicando sobre sua finalidade e 

funcionamento. 
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Das ações de educação ambiental do Programa “Escola Lixo Zero” 

 

 É notório que um dos privilégios do programa, como já salientado, está na 

possibilidade de propor ações que visem a educação ambiental. Neste sentido, 

tendo em vista a função social da própria escola, visualiza-se os profissionais e 

alunos como sujeitos que, a partir de uma formação adequada, consigam 

desenvolver um espaço sensível a essas questões e também converterem-se em 

agentes de transformação, levando suas ideias para o coletivo da comunidade. As 

ações a seguir são enunciadas para tal: 

 Propor ações de cunho educativo para as comunidades que formam as 

zonas urbana e rural; 

 Realizar seções abertas de cinema, com apoio logístico e financeiro do 

poder público municipal, com filmes que tratem sobre questões 

ambientais, a serem realizadas nas zonas urbana e rural; 

 Organizar peças teatrais, encenadas por um grupo de alunos específico, 

a serem apresentadas em outras escolas e `a comunidade; 

 Realizar oficinas de produção de materiais, com propagandas de 

educação ambiental e coleta seletiva, a partir de matérias recicláveis, a 

serem fixadas em espaços de convívio público. 

 

Programa 05: FEIRA LIMPA 

 

 As feiras possuem um caráter inerente da formação cultural brasileira, 

constituída como prática social estabelecida coletivamente que, apesar de suas 

transformações ao longo dos anos, ainda é bastante usual em muitos municípios 

brasileiros, dentre eles o de Caraúbas/PB. No entanto, também é sabido que a 

comercialização de produtos no espaço possui significância na geração de resíduos 

sólidos, não só no espaço em que é realizada, mas também pelo consumidor que 

destina produtos até suas residências. 

 Portanto, constitui-se um espaço público de convívio e de consumo, ou seja, 

um campo prenhe de possibilidades para mudanças em hábitos e posturas diante 

da geração de resíduos sólidos. Além disso, também é conhecido que a 
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comercialização é feita a partir de produtos que podem ser ou não adquiridos pelo 

consumidor, gerando desperdícios e perdas. 

 Neste sentido, o Programa “Feira Limpa” tem o intuito de (re)significar o 

espaço da feira livre, trazendo novas práticas que tanto podem beneficiar os 

comerciantes como os consumidores. Sua proposta visa a redução da geração de 

resíduos por parte dos comerciantes, sua destinação correta ou reutilização, e uma 

postura mais consciente do consumidor, relativa a compra de produtos. 

 Além disso, ações desenvolvidas pelo poder público municipal possuem 

potencial para realização de parcerias com o comércio local, a exemplo da compra 

de mercadorias, aos comerciantes da feira livre, de produtos de menor preço, a 

serem utilizados na alimentação escolar. Esta atitude já vem sendo empregada 

pelos programas de segurança alimentar do governo federal, apoiando também a 

agricultura familiar, produtores e comerciantes locais. 

São apresentadas, a seguir, as metas e ações a serem praticadas pelo 

município de Caraúbas para implementação do Programa “Feira Limpa”. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

o Implementar o programa na feira local do município. 

 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

o Garantir seu desenvolvimento e eficiência. 

 

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

o Aperfeiçoar seu desenvolvimento e eficiência. 

 

Ações: 

 Realizar campanhas de sensibilização sobre a geração de resíduos sólidos 

com os comerciantes da feira livre; 

 Realizar campanhas de sensibilização sobre educação ambiental e geração 

de resíduos sólidos no espaço físico onde ocorre a feira, com cartazes e 

propagandas; 
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 Realizar atividades culturais de curta duração que chamem atenção dos 

consumidores presentes na feira; 

 Propor ações de limpeza e higienização do espaço físico onde ocorre a feira, 

com vistas a manter o espaço sempre limpo e reduzir a geração de resíduos 

na atividade comercial; 

 Propor ações de cunho educativo para eliminação do uso de sacolas 

plásticas, substituindo-as por outras que possuam maior duração e que 

possam ser distribuídas ou vendidas a baixo custo; 

 Reutilização de materiais de transporte na embalagem dos produtos, como 

caixas de madeira e papelão; 

 Vinculação com a cooperativa ou associação de catadores para destinação 

correta dos resíduos sólidos gerados na atividade comercial. 

 

5.5.2. Resíduos sólidos urbanos - coleta seletiva  

 

Cenário Atual: 

De acordo com as informações diagnosticadas, atualmente o município de 

Caraúbas realiza coleta seletiva através de 08 (oito) catadores informais existentes 

nas zonas urbana e rural, coletando cerca de 3,34 ton/mês (107,8 kg/dia) de 

resíduos recicláveis e/ou reutilizáveis que corresponde aproximadamente 37% do 

potencial desses resíduos. Com isso, o montante coletado para fins de 

reciclagem/reutilização é inferior ao potencial de material reciclável existente, que 

totaliza 9,0 ton/mês (289,15 kg/dia), isto é, 12,12% de todos os resíduos sólidos 

urbanos provenientes da coleta convencional no município de Caraúbas. 

As figuras 49 e 50 ilustram as porcentagens relacionadas aos resíduos 

sólidos recicláveis em Caraúbas, no ano de 2014, fazendo um comparativo entre a 

quantidade gerada e a coletada pelos catadores informais do município. 
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Figura 49. Porcentagem dos Resíduos Sólidos Recicláveis gerados em Caraúbas/PB 

 

 
Figura 50. Porcentagem dos Resíduos Recicláveis coletados pelos catadores de 

Caraúbas/PB em 2014 

 

 

 

A análise do cenário atual permite concluir a necessidade do município de 

implantar corretamente a coleta seletiva, bem como definir concepções e ações 

para futuras intervenções integradas que venham a ter significado relevante. 
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 Os dados apresentados anteriormente demonstram que o município de 

Caraúbas deve implantar uma gestão participativa e integrada, através da criação 

do Programa de Coleta Seletiva, buscando agenciar soluções sinérgicas e coletivas 

que tragam avanços para a sociedade. A seguir são apresentadas ações que 

objetivam a implantação da coleta seletiva dos RSU no município de Caraúbas. 

 

Programa 01:  

 Priorizar metas para inclusão de PEV’s e/ou LEV’s na zona urbana; 

 Priorizar a inclusão social dos catadores organizados para a prestação do 

serviço público e quando necessário, complementar a ação com funcionários 

atuando sob a mesma logística; 

 Implementar o manejo de resíduos secos em programas educacionais nas 

escolas. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos):  

 Atingir a quantia de 144,57 kg/dia de resíduos recicláveis coletados (50% 

do potencial);  

 Formação de 01 Cooperativa ou Associação de catadores na zona 

urbana, podendo ser remunerada pela Prefeitura desde que os 

associados sejam responsáveis pela coleta convencional no município. 

O valor arrecadado da venda dos materiais recicláveis será destinado a 

renda complementar dos associados e para manutenção dos 

equipamentos; 

 Implantar 02 Pontos de Entrega Voluntário – PEV, sendo um no centro 

urbano do município e outro no Distrito de Barreiras. 

 

 Médio Prazo (4 a 8 anos):  

 Atingir a quantia de 216,86 kg/dia de resíduos recicláveis coletados (75% 

do potencial); 

 Formação de 01 Cooperativa ou Associação de catadores na zona rural, 

no Distrito de Barreiras; 
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 Ampliar o beneficiamento de resíduos recicláveis na cooperativa ou 

associação, com aquisição de novos equipamentos; 

 Implantar 01 PEV na zona urbana para resíduos da logística reversa. 

  

 Longo Prazo (8 a 20 anos):  

 Atingir a quantia de 289,15 kg/dia de resíduos recicláveis coletados 

(100% do potencial); 

 Implantar 01 Local de Entrega Voluntário - LEV na zona urbana do 

município; 

 Implementação de melhorias funcionais nas Cooperativas ou 

Associações de catadores existente.   

 

Ações:  

 Divulgação do Programa de Coleta Seletiva e Mobilização Social;  

 Implantação de Programa de Educação Ambiental, conforme mencionado 

em item especifico deste capítulo;  

 Implantação, pela Prefeitura Municipal de Caraúbas, de toda a estrutura 

necessária ao funcionamento da cooperativa ou associação – construção de 

galpão adequado à função, com ventilação, em alvenaria, instalação dos 

equipamentos necessários (esteira, mesa de separação, carrinho 

plataforma, balança, prensa, triturador, empilhadeira, dentre outros, desde 

que tecnicamente justificado; mini pá carregadeira, peneira, triturador, 

caçamba estacionária para poliguindaste); 

 Ampliar o processo de capacitação continuada aos catadores formalizados, 

a fim de adequá-los ao processo de contratação pela Prefeitura;  

 Fomentar apoio técnico, administrativo e legal necessários para a 

adequação e habilitação da cooperativa, que deverão estar devidamente 

ajustados, acompanhando minimamente as seguintes condições: 

 

I. Condições legais (Lei n° 5.764 /71) 

 Atas de fundação, estatuto, registro na Junta Comercial do Estado da 

Paraíba (JUCEP), registro na RF, certidões negativas de débitos 

públicos e processos trabalhistas, inexistência de grau de parentesco 
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(até 2º Grau) da diretoria, comprovantes individuais de guia da 

previdência social, comprovantes de existência dos fundos 

obrigatórios, conta bancária e atas de assembleias. 

 

II. Condições técnicas  

 Possuir no mínimo 6 membros, o corpo técnico de apoio deverá ser o 

mesmo da Prefeitura, espaço condizente, equipamentos mínimos, 

plano organizacional, EPIs, plano de contenção de pragas e alvará de 

funcionamento.  

 

III. Condições econômicas  

 Possuir plano de negócio, incluindo: Capacidade de produção, 

Volume necessário de investimento, Estratégia de reposição dos 

equipamentos, Plano de capacitação técnica dos membros da 

cooperativa, Estratégia de remuneração, Valor médio mensal das 

remunerações e Composição dos fundos. 

 

IV. Condições controle  

 As cooperativas deverão entregar anualmente os seguintes 

documentos: Comprovantes de pagamento/rendimentos, 

Comprovantes dos depósitos dos fundos, Plano orçamentário, 

Atestados de saúde ocupacional e Atas de assembleias. 

 

 A criação de uma associação de catadores torna-se mais viável em diversos 

municípios de pequeno porte (caso em questão), pois há uma simplicidade 

maior em sua criação quando comparado a uma cooperativa. Logo, faz-se 

necessário seguir os passos descritos a seguir: 

 

1° passo: Reunião 

 As pessoas interessadas em constituir uma associação devem decidir 

qual vai ser a missão dela (os objetivos). Depois disso, vão decidir 

quais atividades desenvolver para alcançar esse(s) objetivo(s). Além 

disso, podem escolher uma comissão para tratar das providências 
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necessárias à criação da associação, com a indicação do 

coordenador dos trabalhos. 

 

2° passo: Elaboração da proposta de Estatuto Social e Regimento 

Interno 

 O Estatuto Social é o documento que vai permitir formalizar a criação 

da associação. Nele constam os objetivos da associação, as regras 

para escolha de seus dirigentes, o tempo estipulado para o mandato, 

as funções dos diferentes órgãos administrativos, as punições aos 

desvios de conduta, as formas de julgamento, entre outras diretrizes 

essenciais ao bom funcionamento da associação. O regimento 

interno pode ser escrito neste mesmo processo, o qual disciplina o 

funcionamento da associação: detalha pontos previstos no Estatuto e 

organiza procedimentos de funcionamento. 

 

3° passo: Assembleia geral de constituição da associação 

 As etapas da assembleia geral são: 

a) Ler e aprovar a proposta de Estatuto Social; 

b) Ler e aprovar a proposta de Regimento Interno; 

c) Eleger a Diretoria, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal 

(facultativo). 

 

Quais são os direitos e deveres dos membros da associação? 

Direitos Deveres 

 Votar e ser votado 

 Participar de todas as operações da associação 

 Examinar livros e documentos 

 Convocar a assembleia caso seja necessário 

 Pedir esclarecimentos ao Conselho de 
Administração 

 Opinar e defender suas ideias 

 Operar com a associação 

 Participar das assembleias da associação 

 Acatar a decisão da maioria 

 Votar nas eleições 

 Cumprir seus compromissos com a 
associação 

 Manter-se informado a respeito da associação 

 Denunciar falhas 

 

4° passo: Registrar o Estatuto 

 Os Estatutos Sociais de associações são registrados no Cartório de 

Registros Civis de Pessoas Jurídicas. Para efetuar o registro é 

necessário a assinatura de um advogado inscrito na OAB, que deverá 
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rubricar em todas as folhas do Estatuto, com o número de sua 

inscrição e visto na última página. 

 

5° passo: Legalizar a Associação 

 Tendo cumprido todos os passos anteriores, já é possível fazer a 

Escritura Pública, sendo necessário a seguinte documentação: 

a) Obtenção da inscrição na Receita Federal - CNPJ; 

b) Obtenção da inscrição na Receita Estadual - Inscrição Estadual 

(se for o caso); 

c) Obtenção da inscrição no INSS; 

d) Registro na Prefeitura Municipal, com expedição do Alvará de 

Licença e Funcionamento. 

 

ATENÇÃO: As inscrições Estadual e do INSS são necessárias somente às 

associações que pretendem praticar atos comerciais. 

 

Documentos necessários para constituição da Associação: 

 Requerimento em duas (02) vias ao oficial do cartório, solicitando o registro 

dos atos constitutivos da sociedade, assinado pelo presidente com firma 

reconhecida (modelo fornecido no cartório); 

 Três vias (duas originais e cópia) na íntegra do estatuto assinado pelo 

presidente; 

 Relação em duas vias dos membros fundadores, constando nacionalidade, 

profissão, comprovante de residência e número do CPF ou Identidade, 

assinada pelo presidente ou secretário (de acordo com o dispositivo do Art. 

120 VI da Lei 6.015/73); 

 Relação em duas vias da primeira ou atual diretoria e conselho fiscal, 

constando nacionalidade, cargo, profissão, comprovante de residência, 

número do CPF ou Identidade e período de mandato, assinada pelo 

presidente ou secretário; 

 Três vias da Ata de Fundação (Constituição e Aprovação do Estatuto). 
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Entrega da Declaração do Início da Atividade: 

 Nos primeiros 15 dias após o registro, a Associação deve entregar a 

declaração de início das atividades na sede social da entidade, e assim regularizar 

a sua situação relativamente ao cumprimento das obrigações fiscais. 

 

5.5.3. Resíduos da limpeza urbana 

 

 A execução dos serviços de limpeza urbana atinge atualmente 100% da 

região urbana do município de Caraúbas, sendo realizada de segunda a sexta feira, 

também atinge parte da zona rural abrangendo aproximadamente 21% da 

população rural, onde a coleta ocorre 3 vezes por semana. Complementarmente 

aos serviços de varrição manual de logradouros públicos, também estão aqui 

incluídos os serviços de manutenção e conservação de praças e áreas verdes, com 

resíduos que se caracterizam por aparas de gramados, galhos e troncos 

provenientes de atividades de jardinagem.  

 

Varrição Manual  

 

Cenário Atual: 

 A varrição de vias e logradouros públicos percorre aproximadamente 4,0 km 

por dia de coleta, compreendendo toda a área central do município, abrangendo 

parques e praças, áreas comerciais, eventos culturais e esportivos, maiores ruas e 

locais de grande fluxo de pessoas.  

 

Programa 01: 

 Atender 100% das áreas comerciais do município, principais entradas e 

saídas da cidade e locais de maior fluxo de pessoas; 

 Definir frequência de limpeza de pontos viciosos de descarte indevido de 

resíduos na zona urbana e rural; 

 Fomentar educação ambiental a população para não descartar 

indevidamente os resíduos em logradouros e áreas desocupadas; 
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 Definir cronograma especial de varrição para áreas críticas (locais com 

probabilidade de acúmulo de águas pluviais) vinculado aos períodos que 

precedam as chuvas; 

 Definir custo de varrição e preço público para eventos com grandes 

concentrações de pessoas.    

 

Metas:  

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

 Atingir 70% das áreas periféricas da zona urbana e no distrito; 

 Realizar campanha educativa com a população; 

 Mapear áreas com pontos viciosos e estabelecer cronograma de limpeza 

dos mesmos; 

 Mapear áreas críticas, com probabilidade de acúmulo de águas pluviais; 

 Implementar plano de varrição. 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

 Atingir 85% das áreas periféricas da zona urbana e no distrito; 

 Manter campanha educativa com a população. 

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

 Atingir 100% das áreas periféricas da zona urbana e no distrito. 

 

Ações:  

 Implantação de coletores/papeleiras em todas as áreas atendidas pelo setor 

de varrição manual;  

 Aumento das equipes dos serviços de varrição, em caso de necessidade 

comprovada.   

 Elaborar plano de varrição, contendo os roteiros realmente executados, 

devendo constar os trechos de ruas varridos para cada roteiro, as 

respectivas extensões (expressas em metros lineares de sarjeta e passeio) 

e as guarnições; 

 Realizar teste de produtividade escolhendo trabalhadores de rendimento 

médio e determinar, por um período de aproximadamente 15 dias, as 

distâncias que cada um consegue varrer, em cada tipo de logradouro, a partir 
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do cálculo das médias, eliminando as medições que se revelarem 

inconsistentes; 

 Sinalizar com placas educativas e de advertência que não deve ser 

depositado resíduos em locais inapropriados; 

 Realizar campanhas de educação ambiental, focando nos benefícios e 

malefícios causados pela disposição adequada e inadequada dos resíduos 

sólidos, respectivamente. 

 

Limpeza das Sarjetas  

 

Cenário Atual: 

 O sistema de drenagem urbana do município de Caraúbas atualmente 

consiste na captação de água, através das sarjetas nas ruas pavimentadas. 

  

Programa 01: 

 Promover a limpeza das sarjetas nas ruas pavimentadas, como medida 

preventiva para o bom funcionamento do sistema de drenagem de águas 

pluviais, além de ser componente imprescindível para o saneamento da 

região. 

 

Metas:  

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

 Melhorar a eficiência do serviço com a utilização de no mínimo 02 

equipes de limpeza.  

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

 Manter as equipes de limpeza, caso necessário aumentar o número de 

funcionários.  

  Longo Prazo (8 a 20 anos): 

 Manter as equipes de limpeza, caso necessário aumentar o número de 

funcionários, e realizar manutenção na estrutura de bocas coletoras 

(bocas de lobo), caso seja necessária sua implantação futuramente.  
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Ações: 

 Realizar cronograma de limpeza das sarjetas nas ruas pavimentadas, sendo 

essencial realizá-la antes de períodos chuvosos; 

 As equipes poderão ser formadas pelos próprios funcionários da prefeitura, 

responsáveis pela Limpeza Pública do município. 

 

Limpeza e Lavagem de Feiras Livres  

 

Cenário Atual: 

 Atualmente o município de Caraúbas realiza sua feira livre em local público 

coberto e fechado, apenas uma vez por semana, recomenda-se a adoção das 

seguintes metas e ações:  

 

Programa 01: 

 Alocação de coletores diferenciados para realização da segregação dos 

resíduos gerados na feira livre. 

 Segregação dos diferentes tipos de resíduos gerados na feira livre, com 

intuito de encaminhar os resíduos orgânicos para a compostagem e os 

resíduos recicláveis para o galpão de triagem. 

 Implantação do Programa Feira Limpa.   

 

Metas:  

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

 Alocação de coletores em 80% da área da feira livre; 

 Realizar campanhas educativas em dias de feira livre com os feirantes e 

consumidores; 

 Implantar o Programa Feira Limpa. 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

 Alocação de coletores em 100% da área da feira livre; 

 Manter campanhas educativas.   

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

 Manutenção do serviço executado.  
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Ações: 

 Compra de coletores, podendo ser bombonas plásticas de 200 Litros ou 

contêineres plásticos; 

 Alocação de 02 coletores em cada ponto estratégico da feira, diferenciados 

por cor e nomenclatura, sendo um para resíduos orgânicos (úmidos) e outro 

para resíduos recicláveis/reutilizáveis (secos); 

 Destinação do material orgânico para unidades de compostagem a serem 

implantadas; 

 Destinação dos resíduos recicláveis para Unidades de Recuperação de 

Recicláveis, caso existam na região circunvizinha ao município; 

 Implantação do Programa Feira Limpa, sensibilizando os feirantes e os 

consumidores a incorporar práticas que conserve o ambiente físico limpo e 

saudável. 

 

5.5.4. Resíduos de Construção e Demolição (RCD)  

 

Cenário Atual: 

 Através da resolução CONAMA 307/2002, é estabelecido diretrizes, critérios 

e procedimentos para a gestão dos resíduos de construção e demolição. Contudo, 

por falta de estrutura física, recursos humanos e articulação entre os diversos 

setores da administração pública, poucos municípios possuem controle e 

gerenciamento sob estes resíduos. 

 No município de Caraúbas a situação não é diferente, necessitando de uma 

conclusão imediata a respeito do melhor gerenciamento desse tipo de resíduo. 

Atualmente a prefeitura não tem uma estimativa da quantidade de resíduos de 

construção e demolição gerados e coletados mensalmente, sendo grande parte 

reutilizado para operações "tapa buraco", nas vias de acesso ao município de 

Caraúbas, e para auxiliar a edificação de novas construções (nivelamento de 

terreno e fundações).   

 Um aspecto importante a ser considerado é o fato de que grande parte dos 

resíduos geradores em construções e demolições de edifícios são de moradores e 

comerciantes que fazem pequenas obras e reformas, não tendo conhecimento e 

estímulo para lidar de forma adequada com esse tipo de resíduo temporário. A 
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prática corrente e adotada pela grande maioria ainda é despejar de forma ilegal e 

inadequada os resíduos em terrenos baldios ou dispor inadequadamente na frente 

das obras para a prefeitura posteriormente coletar esse resíduo, sem qualquer 

preocupação com sua segregação ou destinação final.  

 Sendo assim, os resíduos de construção e demolição são um dos grandes 

desafios a serem enfrentados pelo município, na gestão dos resíduos sólidos 

urbanos. Os programas e ações apresentados a seguir contemplam aspectos 

legais, institucionais, organizacionais, operacionais, além do componente de 

educação ambiental, voltado a informar, esclarecer e capacitar os diferentes atores 

envolvidos.  

 

Programa 01:  

 Regularizar a situação destes resíduos, conforme determina a Resolução 

CONAMA 307/2002; 

 Priorizar metas para implantação de PEV’s (Ecopontos), para os processos 

de triagem e reutilização dos resíduos classe A; 

 Incentivar a presença de operadores privados com RCD, para atendimento 

da geração privada, visto que a prefeitura não é responsável pela coleta e 

transporte dos RCD gerados pela população. 

 

Metas:  

 Curto Prazo (1 a 4 anos):  

 Coletar os RCD periodicamente, em horários diferentes da coleta 

convencional, direcionando-os para a regularização de estradas e vias 

de acesso ao município e/ou destiná-los para reformas ou construção de 

residências particulares e prédios públicos; 

 Elaborar os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil para todas as construções e reformas realizadas pela 

administração municipal.  

 

 Médio Prazo (4 a 8 anos):  

 Dispor de uma área para depositar os RCD, separando-os por Classe e 

destinando para disposição final adequada ou tratamento; 
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 Cadastrar os empreendimentos geradores, aqueles a serem construídos 

ou reformados, para que os mesmos realizem os Planos de 

Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil (PGRCC) e destinem 

de forma adequada os seus resíduos; 

 Conscientizar a população que o transporte e destinação dos RCC são 

de responsabilidade dos geradores. 

 

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

 Realizar a coleta e transporte dos RCC apenas por pessoas 

credenciadas e autorizadas pela prefeitura; 

 Aplicar sanções punitivas para os geradores que não cumprirem as 

regras impostas pelo PGRCC. 

 

Ações:  

 Cadastramento dos geradores; 

 Implantar a obrigatoriedade da elaboração do Plano de Gerenciamento dos 

Resíduos da Construção Civil (PGRCC) para os geradores, com o seguinte 

conteúdo mínimo:  

 Informações do empreendimento; 

 Medidas de não geração dos resíduos;  

 Medidas de redução da geração;  

 Medidas de reutilização e reciclagem;  

 Medidas de segregação na obra, para os resíduos classificados de A 

a D, conforme Resolução CONAMA Nº 307;  

 Propostas de destinação final.  

 Apresentação, por parte dos pequenos geradores, de um PGRCC 

simplificado, conforme modelo apresentado em anexo; 

 Eliminar os passivos ambientais existentes, através da seleção, 

classificação granulométrica e britagem, empregando a reciclagem e o reuso 

dos materiais obtidos; 

 Dar disposição final adequada aos rejeitos gerados.  

 Implantação de Ponto de Entrega Voluntária (PEV) na zona urbana; 
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 Difusão de informações para a organização dos fluxos de captação, com 

possível apoio de agentes de saúde, visando a redução da multiplicação de 

vetores (dengue e outros); 

 Apoio à ação organizada de carroceiros e outros pequenos transportadores 

de resíduos (fidelização); 

 Formalização do papel dos agentes locais: caçambeiros, carroceiros e 

outros; 

 Organização do fluxo de remoção dos resíduos segregados e concentrados 

na rede (é essencial a eficiência deste fluxo para a credibilidade do 

processo); 

 Recolhimento segregado dos resíduos no processo de limpeza corretiva, 

quando necessário; 

 Destinação adequada de cada resíduo segregado; 

 Recuperação, por simples peneiração, da fração fina do RCD "classe A", 

para uso como “bica corrida” ou “cascalho” em serviços de manutenção; 

 Incentivo à presença de operadores privados com RCD, para atendimento 

dos maiores geradores privados; 

 Realização de campanhas educativas com a população que irá realizar 

reforma ou construção no município, através de informações disponibilizada 

pela Secretaria da Prefeitura na emissão da licença de construção ou 

reforma; 

 Aprovar na Câmara dos Vereadores sanções punitivas para os geradores 

que não cumprirem as regras impostas pelo PGRCC e a Resolução do 

CONAMA nº 307/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para 

a gestão dos resíduos da construção civil.). 

 

5.5.5. Resíduos volumosos  

 

Cenário Atual:  

 O município de Caraúbas não registra considerável geração de resíduos 

volumosos. Quando há alguma geração pontual, a equipe de limpeza urbana do 

município procede a coleta e encaminha para o Lixão.  
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Programa 01: 

 Elevar a eficiência de coleta dos resíduos volumosos em todo o município, 

em caso de aumento considerável da sua geração;   

 Promover a discussão da responsabilidade compartilhada com fabricantes e 

comerciantes de móveis, além da população consumidora; 

 Triar material passível de ser reutilizado ou reciclado e, consequentemente, 

reduzir a quantidade de resíduos volumosos dispostos no aterro sanitário; 

 Promover o incentivo ao reaproveitamento dos resíduos como iniciativa de 

geração de renda; 

 Incentivar a identificação de talentos entre os catadores e sensibilizar para 

atuação na atividade de reciclagem e/ou reaproveitamento; 

 Identificar estabelecimentos comerciais que possam reutilizar e/ou reciclar 

resíduos volumosos (ex.: marcenaria, tapeçaria, etc.); 

 Promover parceria com o Sistema “S” (SENAC, SESI, SENAI) para oferta de 

cursos de transformação, reaproveitamento e design. 

 

Metas:  

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

 Atingir a coleta de 70% do total da demanda gerada no município e 

encaminhar 50% desse montante para reutilização ou reciclagem;  

 Realizar campanhas de educação ambiental com os fabricantes e 

comerciantes de móveis, além da população consumidora; 

 Destinar os móveis ou outros resíduos volumosos, com possibilidade 

de reutilização, para a população de baixa renda. 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

 Atingir a coleta de 85% do total da demanda gerada no município e 

encaminhar 75% desse montante para reutilização ou reciclagem;  

 Oferecer continuidade a campanhas educativas; 

 Destinar parte dos resíduos volumosos a estabelecimentos 

comerciais que possam reutilizar ou reciclar; 

 Realizar cursos de formação para os catadores, qualificando-os para 

realizar reciclagem e reaproveitamentos dos resíduos volumosos. 
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 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

 Atingir a coleta de 100% do total da demanda gerada no município e 

encaminhar para reutilização ou reciclagem.  

 

Ações: 

 Realizar reuniões com fabricantes e comerciantes de móveis, além de 

representantes da sociedade civil organizada, afim de sensibilizá-los sobre 

a reutilização e reciclagem dos resíduos volumosos; 

 Disponibilizar local para acondicionamento temporário dos resíduos 

volumosos, antes de sua destinação final adequada. 

 Utilizar o galpão de triagem para separação dos materiais passíveis de 

reutilização ou reciclagem;   

 Cadastrar pessoas de baixa renda para realizar doação de resíduos 

volumosos passíveis de reutilização; 

 Contratar empresa, profissional especializado ou o sistema S (SENAC, 

SESI, SENAI) para realizar a formação e capacitação de catadores; 

 Tentar estabelecer parceria com os comerciantes locais para tentar reutilizar 

ou reciclar parte dos resíduos volumosos existentes. 

 

5.5.6. Resíduos dos serviços de saúde (RSS)  

 

Cenário Atual: 

Os resíduos dos serviços de saúde constituem tipos de resíduos específicos 

de elevada periculosidade patogênica. Apenas recentemente a sociedade está 

despertando para a importância de um gerenciamento adequado dos RSS. Os 

resíduos de hospitais, laboratórios, postos de saúde, unidades veterinárias, clínicas 

ou serviços de saúde em geral merecem uma atenção especial.  

No município de Caraúbas, a coleta dos resíduos dos serviços de saúde 

atende os 02 (dois) estabelecimentos públicos de saúde, dentre os quais, estão a 

‘Unidade Básica de Saúde Vasconcelos Jordão’ situada na zona urbana e a 

‘Unidade Básica de Saúde José Clemente de Queiroz’ situada na zona rural no 

distrito de ‘Barreiras’.. 
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A coleta dos resíduos dos serviços de saúde dos estabelecimentos públicos 

é realizada a cada dois meses, sendo o transporte realizado pelo mesmo veículo 

de coleta dos resíduos sólidos urbanos e destinados para o Lixão Municipal (não 

existe coleta diferenciada).  

Vale salientar que os estabelecimentos de saúde do município de Caraúbas 

não possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde - 

PGRSS, porém a gestão interna de cada estabelecimento é considerada adequada.   

 

Programa 01:  

 Manter 100% de coleta nos geradores, tanto Públicos como Privados, para 

os Resíduos de Classes: A (Infectantes), D (Comuns) e E (Perfurocortantes);  

 Realizar o controle e manejo da gestão dos resíduos de Classe B (químicos), 

para medicamentos vencidos;  

 Garantir 100% de atendimento às legislações Estaduais e Federais, para 

todo o manejo dos RSS; 

 Priorizar a obrigatoriedade da elaboração do Plano de Gerenciamento de 

Resíduos dos Serviços de Saúde (PGRSS) para todos os estabelecimentos 

de saúde do município, públicos e privados; 

 Registrar os Planos de Gerenciamento de Resíduos das instituições públicas 

e privadas no sistema local de informações sobre resíduos; 

 Criar cadastro de transportadores, processadores e receptores para 

destinação final, referenciado no sistema local de informações sobre 

resíduos.  

  

Metas:  

 Curto Prazo (1 a 4 anos):  

 Aprimorar a segregação dos diferentes grupos de resíduos, 

oferecendo os diversos serviços indicados em legislação;  

 Contratar empresa especializada para elaboração dos PGRSS; 

 Realizar a coleta dos RSS perfurocortantes e infectantes em veículo 

adequado, separadamente `a coleta convencional, e destiná-los para 

incineração em forno adequado e licenciado ou, em última instância, 
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encaminhá-los para valas especiais no Aterro Sanitário Municipal ou 

consorciado a ser construído; 

 Criar banco de dados com os estabelecimentos de saúde do 

município e fiscalizá-los para o cumprimento do PGRSS.  

 Médio Prazo (4 a 8 anos):  

 Manter o correto e eficiente manejo dos RSS oferecido aos 

estabelecimentos geradores, com a devida cobrança de preço aos 

geradores do setor privado;  

 Realizar parceria com município de maior porte, estratégia para 

destinar os RSS para tratamento adequado.  

 Longo Prazo (8 a 20 anos):  

 Manter o correto e eficiente manejo dos RSS oferecido aos 

estabelecimentos geradores, com a devida cobrança de preço 

público. 

 

Ações:  

 Estabelecer um canal de comunicação continuada entre a prefeitura e os 

órgãos de saúde de municípios circunvizinhos, do estado e da união, para 

avaliação e proposição de ações conjuntas que visem a implantação de 

políticas de gestão para os RSS no município de Caraúbas; 

 Elaborar Planos de Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde 

para todos os estabelecimentos de saúde, de acordo com a Lei Federal nº 

12.305/2010, a Resolução CONAMA nº 358/05 e a Resolução da Diretoria 

Colegiada nº 306/04. 

 Conscientizar os geradores privados quanto ao melhor manejo interno, 

descarte e acondicionamento provisório dos seus RSS, com foco na 

minimização e segregação na fonte;  

 Padronizar e normatizar procedimentos internos junto a agentes de saúde e 

fiscais de limpeza pública quanto ao: descarte, armazenamento provisório, 

coleta, transporte, tratamento e destinação final de RSS em pequenos e 

grandes geradores;  
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 Atender as respectivas legislações estaduais e federais, capacitando 

tecnicamente os agentes públicos através da elaboração dos Planos de 

Resíduos nos Estabelecimentos de Saúde Municipais;  

 Treinar agentes públicos para a valorização da fiscalização dos serviços de 

coleta dos RSS, avaliando os diversos setores, a periodicidade da coleta, o 

monitoramento de possíveis falhas de acondicionamento e descarte nos 

geradores, bem como o atendimento da coleta e o tratamento e destinação 

final desses resíduos;  

 Apoiar a educação ambiental intersetorial no desenvolvimento de cartilhas, 

folhetos, outdoor e vídeos que possam ser distribuídos e trabalhados junto 

aos funcionários dos serviços de saúde e população em geral, visando a 

minimização da geração e a reciclagem dos resíduos sólidos urbanos, com 

ênfase nos RSS.  

 Criar um grupo técnico intersetorial que avalie os marcos legais e os modelos 

de gestão de outros municípios, contribuindo para a consolidação de uma 

política de gestão integrada de resíduos sólidos dos serviços de saúde, 

abarcando não só a gestão dos resíduos Classes A, D e E, como também 

os resíduos Classe B, sobretudo quanto aos medicamentos vencidos de 

geração domiciliar;  

 Considerar a Resolução CONAMA nº 358/05, que determina a obrigação de 

gerenciamento dos resíduos sólidos dos serviços de saúde, desde a sua 

produção até o destino final;  

 Considerar que os serviços de coleta, tratamento e destinação final dos RSS, 

quando realizados pela Prefeitura, poderão ser cobrados por meio de preço 

público, segundo o peso dos resíduos infectantes e custos operacionais do 

sistema, com valor definido em Decreto Municipal específico;  

 Estudar providências de cobrança de preço público pela prestação do 

serviço de coleta, transporte e tratamento dos RSS em pequenos geradores 

privados, por serem responsáveis pela gestão de seus resíduos; 

 Estudar a possibilidade do desenvolvimento de outras formas de controle e 

unidades de medida do serviço de coleta dos RSS em pequenos geradores 

privados. 
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5.5.7. Resíduos de Logística Reversa 

 

Cenário Atual: 

A definição de Logística Reversa está descrita no Art. 3º, inciso XII da PNRS 

como: “o instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo 

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.” 

Logo, a responsabilidade pela estruturação e implementação dos sistemas 

de logística reversa está bem definida pela Lei 12.305/10, como sendo dos 

fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Aos consumidores caberá 

a responsabilidade de acondicionar adequadamente e disponibilizar os resíduos 

para coleta e/ou devolução. 

Os resíduos que se enquadram na logística reversa são as (1) pilhas e 

baterias, (2) pneus, (3) lâmpadas fluorescentes de vapor de sódio e mercúrio e de 

luz mista, (4) óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens e (5) produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes. Os resíduos de embalagens de agrotóxicos 

também são de logística reversa, porém são mencionados em Resíduos 

Agrosilvopastoris. 

Esses resíduos em geral têm pouco ou quase nenhum manejo e gestão no 

município de Caraúbas, existindo ações como a coleta de equipamentos 

eletroeletrônicos em desuso e armazenamento no almoxarifado da prefeitura, 

devolução de baterias automotivas para distribuidores/fabricantes, recebimento e 

armazenamento de lâmpadas fluorescentes na prefeitura e armazenamento de 

óleo lubrificante para aplicação em pintura de cerca e operação de motosserras. 

As ações de Logística Reversa devem atender as Resoluções CONAMA, 

que dispõem sobre o correto gerenciamento dos resíduos de pilhas e baterias 

(Resolução CONAMA nº 401 de 04/11/2008), pneus (Resolução CONAMA nº 416 

de 30/09/2009) e óleo lubrificante usado (Resolução CONAMA nº 362 de 

23/06/2005).   

Com relação aos demais tipos de resíduos enquadrados no sistema de 

logística reversa obrigatória, não existem políticas de devolução no município, 
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muito menos opções de destinação final, como é o caso das pilhas e baterias de 

equipamentos eletroeletrônicos (baixa geração), dos pneus e embalagens de óleos 

lubrificantes (destinados ao Lixão), além das embalagens de agrotóxicos, que são 

dispostas nas próprias comunidades rurais, após o uso do defensivo agrícola. 

Na prática, a operacionalização da Logística Reversa tem sido um grande 

desafio, encontrando-se em fase de conscientização, onde os resíduos sólidos são 

encarados como um bem econômico. É necessária a inserção de uma nova 

concepção que não seja imposta, mas sim consensuada, onde a Logística Reversa 

seja concebida como uma oportunidade de negócio. 

A Logística Reversa necessita de ações de gerenciamento participativo e 

integrado, visando desenvolver soluções para a correta operacionalização do 

processo, conforme preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

 

Programa 01:  

 Estruturar acordos setoriais, iniciados pelo Poder Público, visando à 

implantação da Logística Reversa;   

 Realizar o controle e manejo dos resíduos de Logística Reversa; 

 Aumentar gradativamente a coleta, o manejo da segregação, 

acondicionamento interno e destinação final adequada dos resíduos de 

Logística Reversa; 

 Efetuar ações e gestões junto ao setor produtivo e à respectiva cooperativa 

ou associação formada, para a destinação final adequada destes resíduos, 

conforme determinam os princípios da Logística Reversa mencionados na 

Lei Federal nº 12.305/2010, para quem os setores produtivos são os 

responsáveis pelas ações de coleta, armazenamento e destinação final dos 

mesmos; 

 Criar programa de inclusão digital local que aceite doações de equipamentos 

eletrônicos, para serem recuperados e distribuídos a instituições que os 

destinem ao uso de comunidades carentes;  

 Firmar acordo com os comerciantes locais para recepção de equipamentos 

eletroeletrônicos sem concerto e em desuso, comercializados por esses 

estabelecimentos, devolvendo-os para seus distribuidores e fabricantes.  
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Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

 Implantação de ponto de entrega voluntária (PEV), que servirá para o 

recebimento desse tipo de resíduo; 

 Realizar 40% da coleta desses resíduos; 

 Realizar recuperação de parte dos resíduos eletrônicos e reaproveitá-

los em programas de inclusão digital local; 

 Acondicionar temporariamente os resíduos de logística reversa 

perigosos em local apropriado, antes de sua destinação final; 

 Sensibilizar os comerciantes através de reuniões, palestras e 

materiais educativos, com relação ao programa de logística reversa 

no município e a responsabilidade compartilhada; 

 Realizar acordo setorial com comerciantes e distribuidores no 

município, para gestão compartilhada desse tipo de resíduo. 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

 Realizar 70% da coleta desses resíduos; 

 Realizar parcerias com instituições particulares credenciadas em 

órgão ambiental, para recepção desses materiais e destinação final 

adequada do mesmo. 

 Longo Prazo (8 a 20 anos):  

 Implantação de novo PEV, em caso de necessidade;  

 Realizar 100% da coleta desses resíduos; 

 Manter os serviços de entrega voluntária dos resíduos da logística 

reversa em correto e eficiente funcionamento.  

 

Ações:  

Complementarmente, os planos de logística reversa deverão contemplar as 

ações públicas de divulgação sobre as obrigações do consumidor quanto à 

segregação e destinação adequada dos resíduos e as penalidades previstas. 

Algumas ações são descritas a seguir: 

 

 Ampliação do programa de coleta seletiva, conforme detalhado em item 

específico deste trabalho, abrangendo a coleta dos resíduos tecnológicos;  
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 Implantar equipamentos para a correta execução dos serviços de coleta dos 

resíduos tecnológicos; 

 Elaborar e implementar o programa de inclusão digital; 

 Mapear e credenciar instituições privadas para auxiliar nos programas de 

logística reversa. 

 Identificação dos resíduos sólidos e geradores sujeitos ao sistema de 

logística reversa;  

 Estruturação de acordos setoriais, iniciados pelo Poder Público, visando à 

implantação da Logística Reversa;  

 Incentivo ao setor privado para a estruturação de acordos setoriais, iniciados 

pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando à 

implantação da Logística Reversa; 

 Incentivo à estruturação de acordos setoriais com a participação de 

entidades, cooperativas ou outras formas de associação de catadores de 

materiais recicláveis ou reutilizáveis, visando à implantação da Logística 

Reversa;  

 Implantação/expansão da Logística Reversa via promulgação de 

regulamentos normativos, veiculados por decreto editado pelo Poder 

Executivo;  

 Celebração de termos de compromisso junto aos fabricantes, distribuidores 

ou comerciantes, visando à implantação/expansão da Logística Reversa;  

 Exigir que todos os participantes dos sistemas de logística reversa 

disponibilizem ao órgão municipal, informações completas e periódicas 

sobre a realização das ações;  

 Fomentar programas e campanhas de educação ambiental, em parceria 

com o setor empresarial, que sensibilizem o consumidor quanto à 

importância da devolução após o uso, aos comerciantes ou distribuidores, 

dos produtos e das embalagens contempladas na Logística Reversa, bem 

como da importância e obrigatoriedade do mesmo de acondicionar e 

disponibilizar de forma diferenciada os resíduos reutilizáveis e recicláveis 

para a coleta e devolução.  
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Outras considerações: 

A Lei 12.305/10 prevê a remuneração do serviço público de limpeza urbana 

e manejo de resíduos de Logística Reversa, quando este exerce alguma atividade 

do sistema de logística reversa como, por exemplo, a captação e concentração de 

resíduos. 

 Logo, caso o titular do serviço público de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos, por acordo setorial ou termo de compromisso firmado com o setor 

empresarial, encarregue-se de atividades de responsabilidade dos fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes nos sistemas de logística reversa, as 

ações do poder público deverão ser devidamente remuneradas, na forma 

previamente acordada entre as partes. 

Os pontos de entrega voluntária associados com a Logística Reversa são 

centrais de recebimento de resíduos secos necessariamente especificados na 

legislação aplicável. Esta tende a ser a alternativa viável para aperfeiçoar a 

utilização de Pontos de Entrega Voluntária7 (PEV’s) e Ecopontos, utilizando as 

enormes possibilidades abertas pela gestão compartilhada que obriga fabricantes, 

importadores, distribuidores e varejistas, a juntamente com o poder público e a 

comunidade, viabilizar todos os mecanismos necessários para atender a legislação 

e inclusive viabilizar novos nichos de mercado e negócios que poderão se formar. 

Por outro lado, as redes de estabelecimentos que comercializam produtos 

da logística reversa deverão reservar áreas para concentração desses resíduos e 

definir os fluxos de retorno aos respectivos sistemas produtivos. Os acordos 

setoriais definirão os procedimentos. 

                                            
7 Pontos de Entrega Voluntária Exclusivos – PEV E / Ecopontos Exclusivos: Pontos de entrega 
voluntária ou Ecopontos exclusivos seriam os pontos que somente recebem resíduos de logística 
reversa, seja de um tipo ou de todos os previstos pela legislação, tais como: PEV/Ecopontos de 
eletroeletrônicos e seus componentes; PEV/Ecopontos de pilhas e baterias; PEV/Ecopontos de 
lâmpadas fluorescentes; PEV/Ecopontos de pneus; e PEV/Ecopontos de agrotóxicos, embalagens 
e afins.  
Pontos de Entrega Voluntária Mistos – PEV M / Ecopontos Mistos: Os Pontos de entrega 
voluntária e Ecopontos denominados mistos, são aqueles que além de receberem resíduos 
classificados como típicos de logística reversa, recebem também materiais recicláveis de interesse 
econômico e ambiental como papel, papelão, plásticos, latas de alumínio, metais ferrosos e não 
ferrosos e até mesmo resíduos de óleos comestíveis saturados, para destinação e reaproveitamento 
adequados.  
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Alguns modelos de PEV’s e Ecopontos estão relacionados abaixo, caso o 

município de Caraúbas, em acordo com os fabricantes, comerciantes, 

distribuidores e importadores, deseje implantá-los.    

A implantação da Logística Reversa não é um procedimento unilateral e 

imediato, é um processo com vários atores sociais interagindo e produzindo 

cotidianamente realidades variadas e regionalizadas. É neste contexto que as 

soluções têm que ser desenvolvidas. Sendo assim, sugere-se a atuação do Comitê 

Diretor para a implantação, operacionalização e fiscalização dos processos de 

Logística Reversa no município de Caraúbas, visando dentre outros objetivos, 

agilizar o andamento deste processo complexo, porém eficaz.   

 

5.5.8. Resíduos verdes 

 

Programa 01: 

 Elaborar plano de manutenção e poda regular para parques, jardins e 

arborização urbana, atendendo os períodos adequados para cada espécie 

arbórea; 

 Promover a compostagem de folhas, flores e pequenos galhos, que 

apresentam maior capacidade de decomposição e que não são utilizados 

para alimentação animal; 

 Incentivar o aproveitamento de troncos removidos na área urbana e rural 

para produção de peças de madeira aparelhadas ou como combustível de 

fornos de estabelecimentos comerciais.  

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

 Realizar um inventário das espécies arbóreas existentes em toda a 

zona urbana do município; 

 Destinar 50% dos resíduos verdes de pequeno porte para a 

compostagem; 

 Cadastrar comerciantes e artesãos para reutilizar os troncos e peças 

de madeiras. 
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 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

 Destinar 75% dos resíduos verdes de pequeno porte para  a 

compostagem. 

 Longo Prazo (8 a 20 anos):  

 Destinar 100% dos resíduos verdes de pequeno porte para  a 

compostagem. 

 

Ações:  

 Planejar, juntamente com especialista da prefeitura, a realização do 

inventário das espécies arbóreas da zona urbana do município, com 

mapeamento e programa de poda; 

 Implantar uma Unidade Simplificada de Compostagem no município e 

incentivar a compostagem domiciliar. 

 

5.5.9. Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico 

 

Segundo a Resolução nº 375, de 29 de agosto de 2006, “Os lodos gerados 

em sistemas de tratamento de esgoto, para terem aplicação agrícola, deverão ser 

submetidos a processo de redução de patógenos e da atratividade de vetores”. A 

resolução em questão veta, ainda, a utilização agrícola de:  

I. Lodo de estação de tratamento de efluentes de instalações hospitalares;  

II. Lodo de estação de tratamento de efluentes de portos e aeroportos;  

III. Resíduos de gradeamento;  

IV. Resíduos de desarenador;  

V. Material lipídico sobrenadante de decantadores primários, das caixas de 

gordura e dos reatores anaeróbicos;  

VI. Lodos provenientes de sistema de tratamento individual, coletados por 

veículos, antes de sua destinação a uma estação de tratamento de esgoto;  

VII. Lodo de esgoto não estabilizado; e  

VIII. Lodos classificados como perigosos de acordo com as normas brasileiras 

vigentes.  
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A disposição dos resíduos de lodos em aterros é viável, sendo uma 

alternativa segura para a saúde pública e ambiental, quando corretamente 

projetado e operado, além de ser regulamentado pelas legislações ambientais 

vigentes. Esta solução deve ser priorizada sempre que evidenciado o impedimento 

do envio destes resíduos para aproveitamento energético ou para fins de 

fertilização, por conta de possíveis contaminações, detectadas em ensaios 

específicos.  

 A seguir é apresentado um programa que pode ser aplicado aos resíduos 

dos serviços públicos de saneamento básico. 

 

Programa 01: 

 Estabelecer cronograma de limpeza da micro e macro drenagem, caso 

necessário, de acordo com a ocorrência de chuvas, visando reduzir os 

impactos econômicos e ambientais por ocorrência de inundações; 

 Identificar e responsabilizar os potenciais agentes poluidores de corpos 

d’água; 

 Realizar a coleta, tratamento e destinação final dos resíduos sólidos 

decorrentes da unidade de tratamento de esgoto (Tanque Séptico) do 

município de Caraúbas, além da estação de tratamento de água, quando 

houver. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

 Identificar cursos d'água próximos a aglomerados residenciais que 

estejam obstruídos por resíduos; 

 Mapear pontos críticos de possíveis enchentes; 

 Realizar manutenção em sistemas de drenagem urbana; 

 Cadastrar e fiscalizar empreendimentos que geram resíduos líquidos; 

 Disponibilizar local apropriado para tratamento do lodo, proveniente 

dos serviços de saneamento básico, antes de destinar ao aterro 

sanitário. 
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 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

 Estabelecer um cronograma de coleta para os serviços de 

saneamento básico; 

 Cadastrar e fiscalizar empreendimentos que geram resíduos líquidos. 

 Longo Prazo (8 a 20 anos):  

 Incorporar aproximadamente 50% dos resíduos dos serviços de 

saneamento básico tratados na recuperação de áreas degradadas. 

 

Ações:  

 Realizar reuniões com técnicos da prefeitura e das entidades responsáveis 

pela prestação dos serviços de saneamento básico, com o objetivo de 

sensibilizá-los sobre a gestão dos resíduos; 

 Realizar mapeamento dos domicílios com Fossa Séptica para efetuar a 

coleta, tratamento e destinação final adequada do lodo das mesmas; 

 Elaborar um cronograma para limpeza das estações de tratamento de água 

e esgoto; 

 Destinar o lodo para uma unidade de tratamento adequada (leito de 

secagem, lagoa de lodo, filtro prensa, filtro de esteiras, centrífugas, tubos 

flexíveis geotêxteis e secagem térmica), considerando fatores técnicos e 

economicamente viáveis. 

  

5.5.10. Resíduos sólidos cemiteriais 

 

No município de Caraúbas os resíduos sólidos do cemitérios não 

apresentam destinação e disposição adequada, essa atitude é refletida na ausência 

de informações e de planejamento para os resíduos sólidos cemiteriais, seja de 

origem orgânica ou inorgânica. 

 

Programa 01: 

 Garantir que os equipamentos públicos tenham um cenário de excelência 

em limpeza e manutenção, com padrão receptivo apropriado para a 

finalidade a que se destinam; 
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 Intensificar ações diferenciadas de limpeza em dias de grande 

movimentação, como feriados específicos (Dia de Finados, Dia dos Pais, Dia 

das Mães, entre outros) e sepultamentos; 

 Realizar segregação dos resíduos sólidos cemiteriais orgânicos e 

inorgânicos, encaminhando a parcela orgânica para compostagem e 

segregar os rejeitos para serem encaminhados para disposição final 

adequada; 

 Regularizar as reformas e construções de jazigos. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

 Destinar os resíduos sólidos cemiteriais orgânicos para 

compostagem; 

 Separar dos resíduos inorgânicos os rejeitos e destiná-los ao aterro 

sanitário; 

 Conceder autorização de reformas e construções de jazigos, após 

receber orientação sobre a destinação e disposição dos resíduos 

sólidos cemiteriais; 

 Realizar treinamento com a equipe de limpeza do município para 

períodos de grande movimentação no cemitério, para não afetar os 

demais setores do sistema de limpeza pública. 

 Médio e Longo Prazos (4 a 20 anos): 

 Fomentar ações educativas para disposição de resíduos por parte 

dos visitantes. 

 

Ações:  

 Treinar os funcionários do cemitério para realizar a segregação dos resíduos 

úmidos e secos; 

 Construir ou instalar locais adequados para dispor temporariamente os 

resíduos em épocas de maior movimento; 

 Implantar coletores e placas indicativas e educativas relacionadas à 

disposição adequada dos resíduos no cemitério; 

 Realizar campanhas educativas com os funcionários do cemitério; 
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 Elaborar folhetos de orientação sobre os resíduos cemiteriais para a 

população que irá realizar reforma ou construção de jazigos; 

 Cadastrar e fiscalizar reformas e construções de jazigos. 

 

5.5.11. Resíduos agrosilvopastoris 

 

Programa 01: 

 Promoção do incentivo ao processamento dos resíduos orgânicos por 

biodigestão, com geração de energia, ou por meio da compostagem, com 

geração de adubo orgânico. 

 Regularização da utilização de agrotóxicos e fertilizantes; 

 Fomentar ações relativas aos insumos farmacêuticos veterinários. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

 Realizar campanhas educativas com os produtores e criadores do 

município; 

 Mapear e cadastrar todos os produtores e criadores; 

 Coletar dados relativos a quantidade de agrotóxicos, fertilizantes e 

insumos farmacêuticos veterinários utilizados pelos agricultores e 

criadores; 

 Cadastrar os comerciantes municipais de insumos para os 

agricultores e criadores; 

 Firmar acordo com os agricultores e criadores do município para que 

destinem as embalagens vazias de agrotóxicos, de vacinação bovina 

e avícola, além das utilizadas em procedimentos de antiparasitários, 

para os seus respectivos comerciantes ou destinar em algum Ponto 

de Entrega Voluntário (PEV) da Prefeitura de Caraúbas/PB; 

 Firmar acordo setorial com comerciantes, distribuidores e fabricantes 

para destinação final adequada desses resíduos. 

 

 

 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

181 
 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

 Implantar em 40% das propriedades rurais a prática de 

compostagem, biodigestão e/ou reaproveitamento de resíduos 

agrosilvopastoris; 

 Realizar campanhas educativas sobre o uso consciente e seguro de 

agrotóxicos e fertilizantes. 

 Longo Prazo (8 a 20 anos):  

 Implantar em 80% das propriedades rurais a prática de 

compostagem, biodigestão e/ou reaproveitamento de resíduos 

agrosilvopastoris; 

 Continuar realizando campanhas educativas; 

 Incentivar a agricultura orgânica e sustentável. 

 

Ações:  

 Utilizar o corpo técnico da prefeitura e dos órgãos estaduais locados no 

município (ex: EMATER) para oferecer suporte técnico aos agricultores, com 

relação a compostagem e a biodigestão; 

 Elaborar e distribuir materiais de divulgação sobre compostagem e 

biodigestão; 

 Manter a continuidade do programa através de reuniões e palestras, sempre 

focando na troca de experiências dos agricultores e criadores locais e da 

região; 

 Realizar acordos setoriais com agricultores, criadores, comerciantes, 

distribuidores e fabricantes, objetivando uma gestão eficaz para os resíduos 

agrosilvopastoris; 

 Criar um PEV para recepção dos resíduos agrosilvopastoris. 
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6. DIRETRIZES, ESTRATÉGIAS, PROGRAMAS, AÇÕES E METAS PARA 

OUTROS ASPECTOS DO PLANO 

 

 

6.1. Definição de áreas para disposição final 

 

Deverão ser realizados estudos e planejamento específico para definição de 

áreas para disposição final dos resíduos, sendo imprescindível considerar que não 

poderão mais existir lixões e “bota fora”, bem como a solução dos problemas sociais 

causados pela extinção desses espaços, que podem ser locais, onde catadores de 

resíduos realizam atividades de obtenção de renda. 

O planejamento específico deverá considerar: 

 

 Para efeito de cálculo de custo, o trajeto máximo a ser percorrido por 

caminhão coletor tradicional para a disposição final é de 30 km. Acima desta 

distância é interessante criar uma área de transbordo; 

 Implantação de Aterros Sanitários de Pequeno Porte – ASPP (NBR 

15849/2010), limitados à recepção de 20 toneladas diárias; 

 Adoção de soluções ambientalmente adequadas para a disposição final de 

outros rejeitos, como os de construção e demolição e os rejeitos de resíduos 

perigosos. No caso dos resíduos de construção e demolição, a Resolução 

CONAMA 307/2002 prevê a disposição final de resíduos “classe A” em 

aterros que possibilitem o uso do espaço aterrado para alguma função 

urbana após o encerramento, e os aterros de reserva para os resíduos 

“classe A”, trituráveis, onde são acondicionados temporariamente à espera 

de um aproveitamento futuro (NBR 15113/2004); 

 Implantação de Aterro de Resíduos da Construção “classe A”, visando o 

acondicionamento temporário dos resíduos para seu resgate futuro, 

considerando o aproveitamento de áreas ociosas pelo esgotamento de 

atividades mineradoras.  
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A escolha das áreas de disposição final deverá ser realizada com base em 

estudos de viabilidade técnica, econômica e ambiental, além da análise do Plano 

Diretor de Desenvolvimento Urbano (e seu Zoneamento Urbano e Ambiental) e do 

Zoneamento Ambiental do Estado de modo a compatibilizar todas as informações, 

evitando problemas futuros. No caso do município de Caraúbas, deve-se evitar a 

escolha de áreas próximas a reservatórios e cursos d’água.      

De acordo com o diagnóstico realizado no município foi constatado que a 

área onde está localizado o Lixão tem aproximadamente 5.263,0 m², sendo os 

resíduos dispostos de forma irregular. Por esta área já possuir grande quantidade 

de resíduos depositados e não ser de propriedade da prefeitura, acaba 

comprometendo um possível uso futuro para implantação do aterro sanitário. 

Contudo, a escolha da área para implantação do aterro sanitário deve levar 

em consideração os seguintes critérios: 

 

 Critérios Preliminares: 

 Estimativa preliminar da área total do aterro; 

 Delimitação dos perímetros das regiões rurais, industriais e das 

unidades de conservação existentes no Município; 

 Levantamento das áreas disponíveis, dentro dos perímetros 

delimitados anteriormente, com dimensões compatíveis com a 

estimativa realizada, com prioridade para as áreas que já pertencem 

ao Município; 

 Levantamento dos proprietários das áreas levantadas; 

 Levantamento da documentação das áreas levantadas, com exclusão 

daquelas que se encontram com documentação irregular. 

 

 Critérios Técnicos: 

 Uso do Solo (Fora de Unidade de Conservação Ambiental); 

 Proximidade a cursos d'água relevantes (> 200 metros); 

 Proximidade a núcleos residenciais urbanos (> 500 metros); 

 Distância do lençol freático (> que 1,5 a 2,5 metros, a depender do 

tipo de material da manta); 

 Vida útil mínima (15 anos); 
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 Permeabilidade do solo natural; 

 Extensão da bacia de drenagem; 

 Facilidade de acesso a veículos pesados; 

 Disponibilidade de material de cobertura. 

 

 Critérios Econômico-financeiros: 

 Distância ao centro geométrico de coleta (equidistância entre 

municípios em caso de consorciamento); 

 Custo de aquisição do terreno; 

 Custo de investimento em construção e infraestrutura; 

 Custo com a manutenção do sistema de drenagem (a área escolhida 

deve ter um relevo suave, de modo a minimizar a erosão do solo). 

 

 Critérios Político-sociais: 

 Distância de núcleos urbanos de baixa renda (criação de cooperativas 

ou associação de catadores); 

 Acesso à área através de vias com baixa densidade de ocupação; 

 Inexistência de problemas com a comunidade local. 

 

Tão logo se escolha a área para a implantação do aterro sanitário, a 

prefeitura deve proceder o seu levantamento topográfico, realizando ainda, pelo 

menos quatro furos de sondagens, com o objetivo de se conhecer as características 

geológicas e geotécnicas do terreno natural. 

Segundo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, em um cenário favorável, a 

partir do ano de 2015 será priorizado apenas o encaminhamento dos rejeitos para 

os aterros. Sendo assim, este tópico do Plano Municipal de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos (PMGIRS) buscou apresentar as principais alternativas 

tecnológicas atualmente existentes no mercado, que contemplem em seus 

processos de tratabilidade e destinação final, o beneficiamento e valorização dos 

resíduos sólidos, seja por meio da recuperação e captação energética, 

compostagem ou reciclagem. 

A pesquisa realizada levou em conta uma série de variáveis, tais como os 

aspectos financeiros, sociais, ambientais e físicos, englobando de forma geral a 
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sustentabilidade associada aos processos. A análise crítica das tecnologias 

apresentadas a seguir fornece subsídios para que a Prefeitura Municipal de 

Caraúbas, em consonância com a PNRS, inicie um processo de seleção para a 

instalação de empreendimentos sustentáveis, de forma individualizada ou em 

consórcio com municípios circunvizinhos.  

Como o município de Caraúbas é considerado de pequeno porte, a 

alternativa de destinação final mais apropriada à sua realidade é o Aterro Sanitário 

de Pequeno Porte, a ser construído de forma individualizada ou em consórcio com 

municípios circunvizinhos, respeitando as normas de implantação e operação 

(ABNT NBR 15.849/2010).  

 A melhor opção seria pelo consorciamento do aterro, pois dividiria os custos 

de implantação e manutenção com os demais municípios, porém os debates entre 

a prefeitura de Caraúbas e as prefeituras circunvizinhas ainda estão em processo 

de amadurecimento, tentando viabilizar a melhor situação para a destinação final 

dos resíduos sólidos do município.    

Portanto, foi analisado através do processamento de imagem de satélite 

juntamente com visita em loco, possíveis áreas para disposição dos resíduos 

sólidos municipais. Sendo assim, foram identificados 04 locais que atendem os 

critérios preliminares e técnicos, excetuando-se o critério técnico de permeabilidade 

do solo natural, do qual não foi realizado teste. 

Os locais selecionados para possível instalação do aterro sanitário municipal 

foram identificados na Tabela 10 através da localização georrefenciada e distância 

a sede do município, também podem ser observados no Mapa de Identificação dos 

Locais para Instalação do Aterro Sanitário Municipal que encontra-se em anexo.  

 

Tabela 10. Identificação de possíveis locais para instalação do Aterro Sanitário Municipal 

IDENT. 
DISTÂNCIA 
DA SEDE 

COORDENADAS 
GEOGRÁFICAS (UTM) 

ACESSO 

01 3,5 KM 769915.187,9139406.817 
PB-196 com direção ao Município do 

Congo 

02 4,4 KM 775600.072,9148504.021 
PB-186 com direção ao Município de 

São Domingos do Cariri 

03 8,2 KM 777582.886,9138616.798 

PB-196 e após 5,6 km acesso à 
estrada local em leito natural com 
destino ao Distrito de Barreiras por 

mais 2,6 km 

04 9,4 KM 769909.849,9139410.842 
PB-196 com direção ao Município do 
Congo, após 7,4 km acesso à estrada 
local de leito natural por mais 2,0 km 
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6.2. Regulamentação dos planos de gerenciamento obrigatórios 

 

O Poder Público Municipal deve definir, no âmbito local ou regional, o órgão 

público que será a referência para entrega dos planos de gerenciamento, de forma 

a garantir a sistemática anual de atualização, visando o controle e a fiscalização. 

Esta definição deve ocorrer no prazo máximo de 06 (seis) meses após a entrega e 

aprovação desse Plano.  

Deverão ser orientados quanto a estes procedimentos e quanto às 

penalidades aplicáveis pelo seu não cumprimento, os responsáveis por atividades 

industriais e agrosilvopastoris, estabelecimentos de serviços de saúde, serviços 

públicos de saneamento básico, empresas e terminais de transporte, mineradoras, 

construtoras e os grandes estabelecimentos comerciais e de prestação de serviço. 

Sendo assim, fica estabelecido o prazo de 12 (doze) meses, a contar da data 

de publicação do PGIRS, para a primeira apresentação dos Planos de 

Gerenciamento Obrigatórios aos órgãos receptores locais, e a cada 12 meses após 

a primeira apresentação, deverão ser entregues as devidas atualizações. 

Essas prerrogativas só terão efeito para o município de Caraúbas, em caso 

da possibilidade de implantação e/ou existência de empreendimentos relacionados 

às atividades mencionadas anteriormente.  

 

6.3. Ações relativas a áreas de passivos ambientais  

 

Cenário Atual: 

 As áreas de maior passivo ambiental detectada no município de Caraúbas 

são os “Lixões”, sendo um próximo a zona urbana e o outro no Distrito de Barreiras, 

distando 1,0 km e 2,3 km, respectivamente. Os Lixões possuem isolamento com cerca, 

entretanto apenas o do distrito possui portão. A área de ambos somada corresponde 

aproximadamente 5 hectares.   

Neste sentido, o programa a seguir propõe a realização de medidas 

mitigadoras para minimizar os impactos ambientais decorrentes da operação dos 

Lixões. 
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Programa 01:  

 Elaborar Termo de Ajustamento de Conduta entre o município e a entidade 

ambiental fiscalizadora (IBAMA/SUDEMA) para cumprimento de algumas 

medidas mitigadoras, de modo a diminuir os impactos ambientais causados 

pela operação dos Lixões, enquanto se discute a construção do Aterro 

Sanitário; 

 Elaborar Plano de Recuperação de Área Degradada, visando revitalizar as 

áreas de passivo ambiental existentes no município de Caraúbas, de modo 

a torná-la apta ao uso atual e futuro; 

 Elaborar projeto de execução do Aterro Sanitário de Pequeno Porte 

Municipal ou em consórcio com municípios circunvizinhos e proceder o seu 

Licenciamento Ambiental junto ao órgão competente.  

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos):  

 Atender as exigências técnicas constantes do TAC mencionado e 

dentro dos prazos fixados;  

 Atender as exigências técnicas fixadas para elaboração do Plano de 

Recuperação de Área Degradada;  

 Atender as exigências técnicas fixadas para elaboração do projeto de 

execução do Aterro Sanitário e seu Licenciamento Ambiental.   

 Médio Prazo (4 a 8 anos) e Longo Prazo (8 a 20 anos):  

 Implantar ações continuadas de monitoramento nas áreas de 

passivos ambientais desativadas, com requisitos mínimos para 

acompanhamento da formação de gases e efluentes, além de 

recalque do solo.  

 

Ações:  

 Implantar e manter medidas operacionais adequadas e já previstas neste 

Plano, de forma a atender as metas estipuladas, bem como contratar 

empresa especializada para projetar e executar as obras e serviços 

necessários. 
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6.4. Ações para mitigação das emissões dos gases de efeito estufa 

(GEE) 

 

Visando contribuir para a diminuição das emissões dos gases de efeito 

estufa (GEE) na região onde está situado o município de Caraúbas, refletindo 

também nas metas de redução de todo o país, o PGIRS recomenda a adoção de 

um estudo que analise cuidadosamente as soluções de transporte de resíduos 

sólidos em geral (redução da emissão de CO2) e destinação da fração com forte 

carga orgânica, como os resíduos urbanos úmidos e os agrosilvopastoris (redução 

da emissão de CH4).  

Devem ser consideradas e/ou criadas novas diretrizes, estratégias e metas 

para a redução e controle dos gases de efeito estufa, atendendo às diretrizes da 

Política Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC) - Lei N°12.187/2009.  

Algumas novas tecnologias podem ser consideradas para a destinação dos 

resíduos sólidos, respeitando-se as prioridades definidas na PNRS, em seu Art. 9º, 

em uma ordem de precedência obrigatória. A biodigestão é uma tecnologia limpa e 

já vem sendo utilizada no Brasil no tratamento de esgoto doméstico e de resíduos 

sólidos de criadouros intensivos, principalmente de suínos e bovinos. É uma 

alternativa para a destinação de resíduos sólidos e redução de suas emissões 

prejudiciais.  

Para diminuir a emissão dos GEE, deverão ser consideradas ações no 

planejamento que recomendem:   

 Diminuição do transporte mecanizado de todos os tipos de resíduos, visando 

à redução das emissões dos GEE; 

 Captação e queima dos gases resultantes da decomposição dos resíduos 

úmidos existentes no Lixão do município de Caraúbas (prazo de geração de 

gases estimado entre 15 a 20 anos); 

 Maximização dos processos de compostagem, sempre que possível. 

 

As ações para mitigação das emissões de gases são extremamente 

necessárias para a minimização dos impactos atmosféricos e climáticos, que já são 

bastante detectáveis no Brasil e em todo o planeta, compartilhando com a União os 

esforços para a efetivação dos compromissos internacionais já assumidos.  
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7. INDICADORES DE DESEMPENHO PARA OS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS 

 

 

A eficácia da gestão dos resíduos sólidos no município de Caraúbas deverá 

considerar como critérios estratégicos para avaliação dos serviços: 

 A universalidade: os serviços devem atender toda a população, sem 

exceção; 

 A integralidade do atendimento: devem ser previstos programas e ações 

para todos os resíduos gerados; 

 A eficiência e a sustentabilidade econômica; 

 A articulação com as políticas de inclusão social, de desenvolvimento urbano 

e regional e outras de interesse relevante; 

 A adoção de tecnologias apropriadas, considerando a capacidade de 

pagamento dos usuários, a adoção de soluções graduais e progressivas e 

adequação à preservação da saúde pública e do meio ambiente; 

 O grau de satisfação do usuário. 

 

 Para que estes critérios estratégicos sejam praticados de maneira 

satisfatória, se faz necessária a adoção de indicadores baseados no Sistema 

Nacional de Informações sobre Saneamento (SNIS), permitindo que o município de 

Caraúbas possa analisar sua situação à luz de uma série histórica já existente. 

 Logo, os indicadores aqui apresentados tem como objetivo avaliar o 

planejamento e execução do PGIRS; orientar a aplicação de recursos; avaliar o 

desempenho dos serviços relacionados ao resíduos sólidos; aperfeiçoar a gestão, 

elevando os níveis de eficiência e eficácia; e orientar de atividades regulatórias, de 

fiscalização e de controle social. 

 A coleta dos dados referentes a gestão dos resíduos sólidos, para realizar o 

cálculo dos indicadores, deve ser realizada pelo órgão municipal encarregado pela 

gestão dos resíduos sólidos. As informações coletadas referem-se a inúmeros 
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aspectos dos vários serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos 

existentes no município, os quais são tratados separadamente: 

 GE – informações de caráter geral; 

 FN – informações relativas aos trabalhadores que são empregados 

diretamente com o manejo de resíduos; 

 TB – informações relativas aos trabalhadores; 

 CO – informações sobre o serviço de coleta de resíduos sólidos domiciliares 

e públicos; 

 CC – informações sobre a coleta dos resíduos sólidos da construção civil; 

 CS – informações sobre a coleta seletiva e processos de triagem; 

 RS – informações sobre a coleta de resíduos sólidos de serviços de atenção 

à saúde; 

 VA – informações sobre serviços de varrição; 

 CP – informações sobre serviços de capina e roçada; 

 OS – informações sobre outros serviços de manejo de resíduos sólidos 

urbanos; 

 UP – informações sobre unidades de processamento de resíduos sólidos 

urbanos; e 

 PO – Informações sobre Política e Plano municipal de saneamento básico e 

Consórcios. 

 

 Com base no conjunto de informações coletadas são calculados indicadores 

agrupados por tema: 

 Indicadores de caráter geral; 

 Indicadores específicos sobre a coleta de resíduos domiciliares e públicos; 

 Indicadores específicos sobre a coleta seletiva; 

 Indicadores específicos sobre a coleta de resíduos dos serviços de saúde; 

 Indicadores específicos sobre a varrição e capina de vias e logradouros 

públicos. 

 

 Logo, foram escolhidos 47 (quarenta e sete) indicadores que melhor 

representa a situação do gerenciamento dos resíduos sólidos no município de 

Caraúbas, os quais são apresentados a seguir: 
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7.1. Indicadores de caráter geral 

 

I. Taxa de empregados em relação à população urbana: 

𝑰𝟎𝟎𝟏 =
quantidade total de empregados no manejo de RSU

população urbana
 

 

II. Despesa média por empregado alocado nos serviços do manejo de RSU: 

𝑰𝟎𝟎𝟐 =
despesa total da prefeitura com manejo de RSU

quantidade total de empregados no manejo de RSU
 

 

III. Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas correntes da 

prefeitura: 

𝑰𝟎𝟎𝟑 =
despesa total da prefeitura com manejo de RSU

despesa corrente total da Prefeitura
 

 

IV. Incidência das despesas com empresas contratadas para execução de 

serviços de manejo RSU nas despesas com manejo de RSU: 

𝑰𝟎𝟎𝟒 =
despesa da prefeitura com empresas contratadas

despesa total da prefeitura com manejo de RSU
 

 

V. Auto-suficiência financeira da Prefeitura com o manejo de RSU: 

𝑰𝟎𝟎𝟓 =
receita arrecadada com manejo de RSU

despesa total da prefeitura com manejo de RSU
 

 

VI. Despesa per capita com manejo de RSU em relação à população urbana: 

𝑰𝟎𝟎𝟔 =
despesa total da prefeitura com manejo de RSU

população urbana
 

 

VII. Incidência de empregados próprios no total de empregados no manejo de 

RSU: 

𝑰𝟎𝟎𝟕 =
quantidade de empregados próprios no manejo de RSU

quantidade total de empregados no manejo de RSU
 

 

VIII. Incidência de empregados de empresas contratadas no total de 

empregados no manejo de RSU: 
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𝑰𝟎𝟎𝟖 =
quantidade de empregados de empresas contratadas

quantidade total de empregados no manejo de RSU
 

 

IX. Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de 

empregados no manejo de RSU: 

𝑰𝟎𝟏𝟎 =
quantidade de empregados gerenciais e administrativos

quantidade total de empregados no manejo de RSU
 

 

7.2. Indicadores específicos sobre a coleta de resíduos domiciliares 

e públicos 

 

X. Receita arrecadada per capita com taxas ou outras formas de cobrança 

pela prestação de serviços de manejo de RSU: 

𝑰𝟎𝟏𝟏 =
valor arrecadado com serviços de manejo de RSU

pop. urbana
 

 

XI. Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população 

total (urbana + rural) do município: 

𝑰𝟎𝟏𝟓 =
população total atendida declarada

população total do município
 

 

XII. Taxa de cobertura do serviço de coleta de RDO em relação à população 

urbana: 

𝑰𝟎𝟏𝟔 =
população total atendida declarada

população urbana
 

 

XIII. Taxa de terceirização do serviço de coleta de RDO+RPU em relação à 

quantidade coletada: 

𝑰𝟎𝟏𝟕 =
qtd coletada por(emp. contrat. + coop. assoc. catadores⁄  + outro executor)

quantidade total coletada
 

 

XIV. Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores + motoristas) 

na coleta (RDO + RPU) em relação à massa coletada: 

𝑰𝟎𝟏𝟖 =
quantidade total coletada

qtd total de (coletadores motoristas) x qtd de dias úteis por ano ( = 313)
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XV. Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na coleta (RDO + RPU) 

em relação à população urbana: 

𝑰𝟎𝟏𝟗 =
quantidade total de (coletadores +  motoristas)

população urbana
 

 

XVI. Massa coletada (RDO + RPU) per capita em relação à população urbana: 

𝑰𝟎𝟐𝟏 =
quantidade total coletada

população urbana
 

XVII. Massa (RDO) coletada per capita em relação à população atendida com 

serviço de coleta: 

𝑰𝟎𝟐𝟐 =
quantidade total de RDO coletada

população total atendida declarada
 

 

XVIII. Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + RPU): 

𝑰𝟎𝟐𝟑 =
despesa total da prefeitura com serviço de coleta

qtd coletada por (prefeitura +  emp. contrat . + coop./assoc. catadores)
 

XIX. Incidência do custo do serviço de coleta (RDO + RPU) no custo total do 

manejo de RSU: 

𝑰𝟎𝟐𝟒 =
despesa total da prefeitura com serviço de coleta

despesa total da prefeitura com manejo de RSU
 

 

XX. Incidência de (coletadores + motoristas) na quantidade total de 

empregados no manejo de RSU: 

𝑰𝟎𝟐𝟓 =
quantidade total de (coletadores + motoristas)

quantidade total empregados no manejo de RSU
 

 

XXI. Taxa de resíduos sólidos da construção civil (RCC) coletada pela Prefeitura 

em relação à quantidade total coletada de RDO + RPU: 

𝑰𝟎𝟐𝟔 =
qtd total de res. sólidos da construção civil coletados pela Prefeitura

quantidade total coletada de RDO +  RPU
 

 

XXII. Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (RPU) em relação 

à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (RDO): 

𝑰𝟎𝟐𝟕 =
qtd total coletada de resíduos sólidos públicos

qtd total coletada de resíduos sólidos domésticos
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XXIII. Massa de resíduos domiciliares e públicos (RDO+RPU) coletada per capita 

em relação à população total (urbana e rural) atendida (declarada) pelo 

serviço de coleta: 

𝑰𝟎𝟐𝟖 =
quantidade total de (RDO +  RPU) coletada

população total atendida declarada
 

 

XXIV. Massa de RCC per capita em relação à população urbana: 

𝑰𝟎𝟐𝟗 =
quantidade RCC recolhida por todos os agentes x 1000

população urbana
 

 
 
7.3. Indicadores específicos sobre a coleta seletiva 

 
 

XXV. Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria orgânica e 

rejeitos) em relação à quantidade total (RDO + RPU) coletada: 

𝑰𝟎𝟑𝟏 =
qtd total de materiais recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos)

quantidade total coletada
 

 

XXVI. Massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto matéria 

orgânica e rejeitos) em relação à população urbana: 

𝑰𝟎𝟑𝟐 =
qtd total de materiais reciclávei s recuperado s (exceto mat. orgânica e rejeitos)

população urbana
 

 

XXVII. Incidência de papel e papelão no total de material recuperado: 

𝑰𝟎𝟑𝟒 =
quantidade de papel e papelão recuperados

qtd total de materiais recicláveis recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos)
 

 

XXVIII. Incidência de plásticos no total de material recuperado: 

𝑰𝟎𝟑𝟓 =
quantidade de plásticos recuperados

qtd total de materiais recicláveis recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos)
 

 

XXIX. Incidência de metais no total de material recuperado: 

𝑰𝟎𝟑𝟖 =
quantidade de metais recuperados

qtd total de materiais recicláveis recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos)
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XXX. Incidência de vidros no total de material recuperado: 

𝑰𝟎𝟑𝟗 =
quantidade de vidros recuperados

qtd total de materiais recicláveis recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos)
 

 

XXXI. Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e vidros) no 

total de material recuperado: 

𝑰𝟎𝟒𝟎 =
quantidade de outros materiais recuperados

qtd total de materiais recicláveis recuperados (exceto mat. orgânica e rejeitos)
 

 

XXXII. Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat. orgânica) em 

relação à quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos: 

𝑰𝟎𝟓𝟑 =
qtd. total de material recolhido pela coleta sel. (exceto mat. org. )

qtd total coletada de resíduos sólidos domésticos (RDO)
 

 

XXXIII. Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta seletiva 

𝑰𝟎𝟓𝟒 =
quantidade total recolhida na coleta seletiva x 1.000

população urbana
 

 

7.4. Indicadores específicos sobre a coleta de resíduos dos serviços 

de saúde 

 

XXXIV. Massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana: 

𝑰𝟎𝟑𝟔 =
quantidade total coletada de RSS

população urbana
 

 

 

XXXV. Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada: 

𝑰𝟎𝟑𝟕 =
quantidade total coletada de RSS

quantidade total coletada
 

 

7.5. Indicadores específicos sobre a varrição e capina de vias e 

logradouros públicos 

 

XXXVI. Taxa de terceirização dos varredores: 

𝑰𝟎𝟒𝟏 =
quantidade de varredores de empresas contratadas

quantidade total de varredores
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XXXVII. Taxa de terceirização da extensão varrida: 

𝑰𝟎𝟒𝟐 =
extensão de sarjeta varrida por empresas contratadas

extensão total de sarjeta varrida
 

 

XXXVIII. Custo unitário médio do serviço de varrição (Prefeitura + empresas 

contratadas): 

𝑰𝟎𝟒𝟑 =
despesa total da prefeitura com serviço de varrição

extensão total de sarjeta varrida
 

 

XXXIX. Produtividade média dos varredores (Prefeitura + empresas contratadas): 

𝑰𝟎𝟒𝟒 =
extensão total de sarjeta varrida

qtd total de varredores × qtd de dias úteis por ano (=  313)
 

 

XL. Taxa de varredores em relação à população urbana: 

𝑰𝟎𝟒𝟓 =
quantidade total de varredores

população urbana
 

 

XLI. Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo de 

RSU: 

𝑰𝟎𝟒𝟔 =
despesa total da Prefeitura com serviço de varrição

despesa total da Prefeitura com manejo de RSU
 

 

XLII. Incidência de varredores no total de empregados no manejo de RSU: 

𝑰𝟎𝟒𝟕 =
quantidade total de varredores

quantidade total de empregados no manejo de RSU
 

 

XLIII. Extensão total anual varrida per capita: 

𝑰𝟎𝟒𝟖 =
extensão total de sarjeta varrida no ano

população urbana
 

 

XLIV. Taxa de capinadores em relação à população urbana: 

𝑰𝟎𝟓𝟏 =
quantidade total de capinadores

população urbana
 

 

XLV. Incidência de capinadores no total empregados no manejo de RSU: 

𝑰𝟎𝟓𝟐 =
quantidade total de capinadores

quantidade total de empregados no manejo de RSU
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 Esses indicadores são parte preponderante para o bom andamento do 

gerenciamento dos resíduos sólidos municipais, sendo de suma importância sua 

aplicação de forma continuada. 

 Portanto, se faz necessário realizar o cálculo dos indicadores ou alimentar 

um banco de dados a cada mês, para que seja possível representá-los na gestão 

dos resíduos sólidos. Logo, será disponibilizado um programa de computador 

elaborado pela OMSA – Soluções Ambientais para facilitar o preenchimento dados 

e cálculo dos indicadores, oferecendo maior clareza para tomada de decisão na 

gestão dos resíduos sólidos municipais. 

 

 

8. AÇÕES ESPECÍFICAS NOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL 

 

 

O Comitê Diretor, criado na primeira etapa do processo de elaboração deste 

Plano, e técnicos envolvidos deverão preparar uma listagem dos órgãos 

administrativos existentes no município, para os quais devem ser organizados 

programas específicos em sua lógica gerencial, como a aplicação da Agenda 

Ambiental da Administração Pública (A3P). 

A A3P prevê ações de sustentabilidade, para o poder público, mais amplas 

que a gestão dos resíduos de suas atividades. Assim sendo, as ações propostas 

para gestão adequada dos resíduos sólidos na administração pública é a adoção 

da política dos 5R's (Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Recusar), além, de 

outras ações complementares relacionadas ao consumo racional de energia e 

água. Cabe ressaltar também a adoção do sistema de compras (de bens e 

serviços), que possibilita introduzir materiais de consumo e práticas sustentáveis 

na rotina de trabalho, na execução de obras e construções de prédios públicos, etc. 

Estas ações devem refletir-se nas especificações dos contratos para com 

terceiros, de qualquer tipo, estendendo a eles as mesmas imposições, por força do 

poder de compra pública. Sendo assim, devem ser ressaltados: 

 O cumprimento das exigências da Lei Federal nº 12.305/10, em nome do 

contratante público; 
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 A documentação de todos os fluxos de resíduos e da origem dos materiais; 

 O uso de agregados reciclados, provenientes de resíduos da construção, em 

obras e construções de prédios públicos, etc.  

 

 Portanto, para que sejam alcançados os objetivos da PNRS e implantação 

da A3P, é proposto a aplicação das seguintes ações: 

 Aplicação da Política dos 5R's; 

o Repensar: Repensar a necessidade de consumo e os padrões de produção e 

descarte adotados. 

o Recusar: Recusar possibilidades de consumo desnecessário e produtos que gerem 

impactos ambientais significativos. 

o Reduzir: Reduzir significa evitar os desperdícios, consumir menos produtos, 

preferindo aqueles que ofereçam menor potencial de geração de resíduos e tenham 

maior durabilidade. 

o Reutilizar: Reutilizar é uma forma e evitar que vá para o lixo aquilo que não é lixo 

reaproveitando tudo o que estiver em bom estado. É ser criativo, inovador usando 

um produto de diferentes maneiras. 

o Reciclar: Reciclar significa transformar materiais usados em matérias primas para 

outros produtos por meio de processos industriais ou artesanais. 

 

 Implantação da coletiva seletiva nos diferentes setores da administração 

pública; 

o A Resolução CONAMA nº275 de 25 de abril de 2001 estabelece o código de cores 

para os diferentes tipos de resíduos, que deve ser adotado na identificação de 

coletores e transportadores, bem como nas campanhas informativas para a coleta 

seletiva. 

 

 Consumo de madeira legalizada, ou seja, aquisição de madeira ou utensílios 

que possuem madeira agregada em sua constituição, com informações 

legais de sua origem, através de comprovação de Autorização de 

Desmatamento (AD) e Planos de Manejo Florestal Sustentável (PMFS); 

 

 Diminuição do consumo de papel e utilização de papel A4 reciclável nas 

atividades da administração pública municipal, além do encaminhamento de 

toda a parcela de resíduos de papel e papelão para cooperativas ou 

associações de catadores. 

o Vantagens: reduzir o corte de árvores, diminuir a utilização de água doce e energia 

nos processos produtivos, reduzir a poluição do ar e dos rios, pois não implica na 

utilização de certos procedimentos químicos, que geram impactos ambientais para 

obtenção da pasta de celulose (lançamento de efluentes nos rios e partículas e 
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odores no ar), possibilitar a inserção social dos catadores e outras parcelas da 

população, bem como a geração de emprego e renda. 

 

 Nas atividades desenvolvidas na administração pública, o papel é um dos 

principais recursos naturais consumidos, sendo o tipo A4 - 75 g/m² o de maior 

utilização nas ações rotineiras. Entretanto, também fazem parte do uso diário das 

instituições públicas os envelopes, cartões de visita, agendas, papéis de recado, 

entre outros, todos envolvendo grandes quantidades de papel. 

 Portanto, algumas dicas podem ser empregadas para diminuir o consumo 

de papel, como as seguintes: 

a) Utilize frente e verso das folhas, sempre que possível; 

b) Use os papéis que seriam jogados fora na confecção de blocos para 

anotações; 

c) Utilize e-mail para comunicação interna e externa; 

d) Ao ser enviado material pelo correio, procure saber se há possibilidade de 

serem encaminhados outros em conjunto ou se o material pode ser enviado 

de outra forma (correio eletrônico); 

e) Verifique se é necessário, realmente, extrair cópias reprográficas ou imprimir 

material e, em caso positivo, preste atenção para não copiar ou imprimir 

material em excesso; 

f) Quando for imprimir, confira sempre no monitor se não há nenhum erro;  

g) Use meio digital, tanto quanto possível, para gravação de cópias de ofícios 

e documentos para arquivos, gerando aumento de espaço nas repartições e 

gabinetes; 

h) Adote sistemas que facilitem a economia do papel ao imprimir documentos, 

tais como usá-lo em frente e verso, configurar duas páginas em uma folha e 

assim por diante; 

i) Reformate documentos para evitar espaços em branco e vias 

desnecessárias; 

j) Produza papelaria genérica para eventos (crachás, pastas e blocos) sem 

indicar data e nome. 
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Outras agendas de implementação do PGIRS 

 

A finalização do processo final de planejamento e validação do PGIRS 

estabelece o início do processo de sua implementação. É responsabilidade do 

poder público, do Comitê Diretor e do Grupo de Sustentação não permitir que 

existam espaços vazios entre a formalização do plano e sua efetiva implantação. 

Para isso deverão ser formuladas agendas de continuidade, envolvendo todos os 

agentes nas ações que, já decididas, precisam ser implementadas.  

Em todas as agendas é importante que sejam consideradas as ações de 

educação ambiental e capacitação dos agentes, para melhoria progressiva do seu 

desempenho e dos resultados. Essas agendas são uma das formas de possibilitar 

a continuidade da participação social no processo de gestão dos resíduos, dando 

efetividade à responsabilidade compartilhada, que será essencial para o bom 

andamento da Política Municipal de Resíduos Sólidos. Logo abaixo estão 

elencadas as agendas de implementação que precisam ser estabelecidas: 

 Agenda da Construção Civil – construtores e suas instituições 

representativas, caçambeiros e outros transportadores, fabricantes, 

manejadores de resíduos, distribuidores de materiais e órgãos públicos 

envolvidos, entre outros; 

 Agenda dos Catadores – organizações de catadores de materiais recicláveis 

e reaproveitáveis e os grandes geradores de resíduos secos; 

 Agenda dos Resíduos Úmidos – feirantes e suas instituições 

representativas, setor de hotéis/pousadas, bares e restaurantes, sitiantes, 

criadores de animais e órgãos públicos envolvidos, entre outros; 

 Agenda da Logística Reversa – comerciantes, distribuidores, fabricantes, 

órgãos públicos envolvidos e outros; 

 Agenda dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – setor 

industrial, dos serviços de saúde, mineradores, grandes geradores, entre 

outros. 

 

  



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

201 
 

 

 

9. INICIATIVAS PARA A EDUCAÇÃO AMBIENTAL E COLETA SELETIVA 

 

 

9.1. Programa de coleta seletiva 

  

 A implantação do programa de coleta seletiva do município de Caraúbas 

representa para a administração pública uma série de objetivos relevantes, quanto 

aos aspectos sociais, econômicos e ambientais. Esses fatores são considerados 

de suma relevância na justificativa de implantação da coleta seletiva em qualquer 

comunidade.   

 A escassez de áreas adequadas para implantação de aterros sanitários está 

cada vez mais presente no cotidiano mundial, ocorrendo notadamente nas grandes 

concentrações urbanas, diferentemente da região onde se encontra o município de 

Caraúbas, que possui grande área territorial e dispõe de boas localidades para a 

construção de um aterro sanitário.  

 A Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei nº 12.305/2010) 

determinou que, a partir de 2014 não se descarta nos aterros quaisquer resíduos 

com valor econômico ou com condições de reciclabilidade.  

 Neste cenário, a segregação na fonte geradora dos resíduos recicláveis 

torna-se de fundamental importância para a redução das quantidades de resíduos 

encaminhados para a destinação final em aterros, prolongando assim a sua vida 

útil e salvaguardando novas áreas destinadas a esta finalidade.  

 Os custos de operação, monitoramento e recuperação do aterro sanitário e 

a não necessidade de abertura de novas áreas para destinação de resíduos, 

através do aproveitamento dos recicláveis, além dos custos evitados no consumo 

de água e energia para produção de novas embalagens de materiais a partir da 

matéria prima reciclável, incluindo-se ainda a poupança de recursos naturais, 

permitem um balanço ambiental muito positivo. 

 A geração de renda para uma parcela da sociedade excluída, formada por 

desempregados, catadores e carroceiros que, isoladamente ou organizados em 
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cooperativas ou associações, pode ser encontrada na catação e seleção de 

resíduos sólidos urbanos, consistindo em uma forma de subsistência. Neste 

sentido, a coleta seletiva vem proporcionar uma melhor oportunidade de geração 

de renda e reinclusão social para esta fatia da população.  

 Portanto, não há como não considerar a implantação do programa de coleta 

seletiva e reciclagem de resíduos secos e úmidos como sendo de suma 

importância, não somente sob o aspecto da redução dos resíduos, como também 

sob os pontos de vista econômico, ambiental e social.  

 Dentro deste contexto, se faz necessário que a Prefeitura Municipal de 

Caraúbas, através da Secretaria de Obras, aprecie as iniciativas e suposições que 

serão pontuadas a seguir, para que se possa implantar e gerenciar 

satisfatoriamente um programa de coleta seletiva no município, associado a ações 

eficientes de educação ambiental.  

 

9.1.1. Introdução  

 

 O presente item desse trabalho compreende a elaboração de um programa 

de coleta seletiva, que contemple a implantação da área de abrangência da coleta 

porta a porta, a sistematização da coleta seletiva em escolas, prédios públicos 

municipais e nos grandes geradores; além da implantação de postos e locais para 

entrega voluntária de resíduos.  

 Atualmente a coleta seletiva tem pouca abrangência no município de 

Caraúbas, já que existem apenas três catadores informais atuando na região, 

faltando incentivo e apoio por parte do poder executivo municipal para que estes 

realizem a coleta porta a porta de forma mais intensa e regular.  

 Sendo assim, se faz necessário que a coleta seletiva seja ampliada 

gradativamente até atingir 100% da malha urbana, enquanto que a coleta em 

maiores geradores deverá contemplar todos os estabelecimentos integrantes da 

rede de ensino municipal, os centros de saúde, os órgãos da administração pública, 

as empresas privadas, que por ventura venham a se instalar na região, já que 

atualmente não há registro de nenhuma empresa instalada, além de outros que 

serão devidamente caracterizados mais adiante neste trabalho.  
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 No entanto, há que se considerar que previamente à implementação de um 

programa de coleta seletiva, deve-se conhecer o potencial de reaproveitamento dos 

resíduos presentes no lixo domiciliar, assim como a existência de mercado para 

tais produtos, garantindo-se assim que nenhum resíduo com valor comercial venha 

ser descartado no Aterro Municipal ou Intermunicipal a ser construído na região do 

município.  

 De acordo com os dados coletados e apresentados no diagnóstico, o 

percentual usual de resíduos secos (papéis, papelões, plásticos, vidros e metais), 

potencialmente recicláveis, gerados no município de Caraúbas é de 

aproximadamente 12%. Isto nos leva a uma estimativa em torno de 204 kg/dia, se 

considerarmos a média de 1,7 toneladas de resíduos sólidos domiciliares coletados 

diariamente no município.     

 Em complementação ao Programa da Coleta Seletiva, podemos elencar 

ainda outros projetos que podem ser implantados gradativamente, a exemplo da:  

 Compostagem de resíduos orgânicos gerados nos criadouros de animais de 

abate, nos serviços de poda e capinação, na feira livre e em grandes 

geradores; 

 

 Coleta de óleos vegetais comestíveis servidos, para posterior transformação 

em biocombustível ou sabão em barra;  

 

 Implantação dos Ecopontos e/ou Pontos Verdes (locais licenciados, 

cercados, dotados de vigilância e estruturados com caçambas metálicas 

e/ou contêineres, para acondicionamento de resíduos domiciliares de 

pequena geração, compreendendo: podas, galharias, entulhos, recicláveis e 

resíduos especiais); 

 

 Reciclagem de resíduos da construção civil, através do seu beneficiamento, 

para aplicação como material de sub-base de pavimentação e na produção 

de blocos de tijolos, entre outros; 

 

 Implantação da gestão de resíduos com logística reversa, através da 

responsabilização compartilhada entre Fabricantes, Importadores, 
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Distribuidores, Revendedores e Consumidores de: pilhas, baterias, 

pneumáticos, embalagens de agrotóxicos e de óleos de lubrificação, 

resíduos tecnológicos, além de lâmpadas fluorescentes, gerados em 

domicílios ou em pequenos geradores, descartados pela população junto 

aos "Ecopontos" municipais e os recolhidos em mutirões de limpeza; 

 

 Elaboração e celebração de acordos setoriais com as empresas fabricantes 

e toda a cadeia de distribuição e consumo, para garantia da logística reversa, 

tratando e destinando de forma ambientalmente adequada e socialmente 

justa, todos os resíduos gerados;  

 

 Implantação e sistematização do programa de educação ambiental e 

fiscalização com atuação intersetorial e transversal, garantindo a 

minimização da geração de resíduos, a segregação efetiva na fonte e a 

coleta seletiva de cada parcela dos resíduos, com destinação social dos 

recicláveis e tratamento e destinação final adequada aos resíduos especiais; 

 

 Garantia do controle social de todos os planos de trabalho e de toda a gestão 

e manejo dos RSU, através da atuação conjunta com os órgãos públicos 

municipais, com a SUDEMA e com os Conselhos Locais de Meio Ambiente 

e Saúde.  

 

9.1.2. Objetivos  

 

 O Programa de Coleta Seletiva a ser implantado no Município de Caraúbas 

tem os seguintes objetivos:  

 Reduzir gradativamente o volume de resíduos domiciliares e comerciais, 

classificados como classe II segundo a NBR 10.004 e com valor comercial, 

que são encaminhados diariamente para o "Lixão"; 

 

 Atender a Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei Federal nº 

12.305 de 2010);  
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 Promover a inserção social de catadores informais, através da capacitação 

continuada para implantação de cooperativa ou associação de coleta, 

triagem, reciclagem e comercialização de resíduos potencialmente 

recicláveis;  

 

 Garantir a destinação ambientalmente adequada dos resíduos especiais, 

pelos acordos setoriais locais e através da responsabilização compartilhada 

que permita implantar todo o manejo da logística reversa; 

 

 Promover a educação ambiental para efetivação de todo o PMGIRS, 

garantindo controle social nas ações propostas.  

 

9.1.3. Formas de execução dos serviços  

 

 A coleta seletiva do município de Caraúbas, embora tenha o objetivo de 

possibilitar a remoção diferenciada dos resíduos domiciliares, comerciais e 

industriais (classe II), será executada segundo as metodologias a seguir:   

 

 Coleta porta a porta (pelo poder executivo municipal e, gradativamente, pela 

atuação direta das cooperativas);  

 

 Coleta regular em escolas, prédios públicos municipais e em 

estabelecimentos considerados como grandes geradores;  

 

 Coleta através de pontos de entrega voluntária – PEV’s.  

 

 Para efeito operacional serão consideradas duas modalidades de coleta 

seletiva, assim concebidas:   

 

9.1.4. Coleta seletiva porta a porta  

 

 A coleta porta a porta consiste na operação de recolhimento dos materiais 

potencialmente recicláveis gerados em cada domicílio, numa atividade semelhante 
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à da coleta domiciliar regular, de modo a evitar a disponibilização simultânea pela 

população dos resíduos orgânicos (úmidos) e recicláveis (secos).  

 Os resíduos secos, compostos por papel, papelão, vidros, metais e plásticos 

em suas mais variadas formas, que assim segregados possuem maior valor 

agregado, serão coletados e encaminhados para o galpão da 

cooperativa/associação ou coletados por ela mesma, para posterior triagem, 

acondicionamento e comercialização para fins de reutilização e/ou reciclagem. 

 

9.1.5. Coleta seletiva em escolas e prédios públicos municipais  

 

 Diferente da modalidade anterior, na coleta seletiva em escolas e prédios 

públicos municipais não há o deslocamento continuo de veículos coletores porta a 

porta, mas sim o recolhimento de resíduos adequadamente armazenados em 

estabelecimentos pré-estabelecidos.  

 Para esses serviços, a prefeitura disponibilizará equipe própria e veículo 

específico de coleta, além do fornecimento de contêineres de PEAD de 360 litros. 

Outra forma de se proceder a coleta seria através de convênio com a 

cooperativa/associação formada, onde a prefeitura seria responsável pela 

disponibilização de todos os materiais necessários para a equipe realizar a coleta 

dos resíduos satisfatoriamente, sendo encaminhados para o galpão da associação 

para posterior triagem, acondicionamento e comercialização para fins de 

reutilização e/ou reciclagem.  

 

9.1.6. Coleta seletiva em grandes geradores e em pontos de entrega 

voluntária – PEV’s  

 

 Na coleta seletiva em grandes geradores e em pontos de entrega voluntária 

também não há o deslocamento contínuo de veículos coletores porta a porta, mas 

sim o recolhimento de resíduos adequadamente armazenados em 

estabelecimentos pré-estabelecidos. Para esses serviços, a prefeitura 

disponibilizará equipe própria e veículo específico (caminhões poliguindastes e 

carrocerias ou gaiolas) para a coleta, podendo ser realizada, de forma 

complementar, pela equipe de catadores cooperados.   
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 Todos os resíduos coletados, seja pelo sistema de coleta porta a porta, em 

escolas ou prédios públicos municipais, em grandes geradores e PEV’s serão 

destinados à cooperativa ou associação de reciclagem, que será implantada no 

município de Caraúbas, legitimada após cadastro na Secretaria de Obras, e através 

de Decreto Municipal.   

 

9.1.7. Divulgação do programa de coleta seletiva  

 

 A divulgação à população do serviço a ser implantado é condição de vital 

importância para que o mesmo seja bem sucedido. Na realização da coleta seletiva, 

boa parte das responsabilidades recai sobre a própria comunidade, a quem 

compete a separação prévia dos materiais secos, a lavagem dos recipientes, o 

acondicionamento, o armazenamento e finalmente, a disponibilização para a coleta 

nos dias e horários pré-estabelecidos.  

 Desta forma, os planos de trabalho e as metas a serem atingidas, bem como 

todas as rotinas e responsabilidades da administração pública e da população 

deverão ser amplamente divulgados e redivulgados periodicamente. As alterações 

julgadas necessárias também deverão ser precedidas de comunicados à 

população, concedendo-se um tempo suficiente para adaptação à nova rotina.  

 Para a divulgação do programa de coleta seletiva, será aplicado um plano 

de mobilização social, a partir da utilização de veículos de comunicação disponíveis 

como rádio, carros de som, folhetos explicativos, seminários e palestras em 

escolas, igrejas e associações. É essencial que toda a população tenha acesso às 

informações, que deverão ser transmitidas de forma clara, objetiva e eficiente.   

 No tocante aos estabelecimentos considerados como grandes geradores, 

geralmente integrados por prédios públicos municipais e outros, torna-se 

necessário o desenvolvimento de um trabalho de conscientização com relação ao 

valor social e ambiental da coleta seletiva, de modo a fazer com que estes 

geradores destinem seus resíduos à cooperativa ou associação de triagem e 

valorização dos recicláveis.  
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9.1.8. Implantação do programa de coleta seletiva  

 

 Qualquer que seja a forma de execução dos serviços, a implantação do 

programa de coleta seletiva requer muito além do comprometimento de diversos 

setores da administração pública, ou seja, alocação de infraestrutura integrada por: 

instalações, mão de obra e equipamentos necessários à boa execução dos 

serviços.  

 Neste sentido, compete a Secretaria de Obras promover o comprometimento 

dos diversos agentes envolvidos no processo, quais sejam: a população, a entidade 

executora dos serviços, os técnicos integrantes da administração pública e outros, 

além de promover a disponibilização da infraestrutura necessária.   

 

9.1.9. Cooperativa ou Associação de Catadores 

 

 O município de Caraúbas conta hoje com 08 (oito) catadores de materiais 

recicláveis, conforme perfil elaborado no diagnóstico, disponível para consulta 

neste Plano na seção 8. Tendo em vista que este PMGIRS é um instrumento 

necessário a efetivação da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), a Lei 

Federal Nº 12.305/2010 que normatiza o processo afirma que: 

 

Art. 7º São objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos: [...] 
XII - integração dos Catadores de Materiais Reutilizáveis e 
Recicláveis nas ações que envolvam a responsabilidade 
compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 
 

 

 Dessa forma, fechado o lixão presente no município e posto em 

funcionamento o aterro sanitário, não deve-se eliminar a fonte de trabalho e renda 

dos catadores de matérias recicláveis8. As ações do poder público, como previsto 

no inciso supramencionado, requerem atenção específica quanto à forma de lidar 

com esta questão. É necessário que o poder público incentive a construção de 

associações ou cooperativas, subsidiando-as com recursos logísticos e financeiros, 

                                            
8 Torna-se necessário lembrar que esta é uma profissão regulamentada na Classificação Brasileira 
de Ocupações (CBO) pela Portaria n.º 397, de 9 de outubro de 2002, do Ministério do Trabalho, sob 
o Código n.º 5.192-05 
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visando sua funcionalidade no processo de manejo dos resíduos sólidos 

municipais. Para tanto, 

 

Art. 42. O Poder Público poderá instituir medidas indutoras e linhas 
de financiamento para atender, prioritariamente, às iniciativas de: 
[...]  
III - implantação de infraestrutura física e aquisição de 
equipamentos para cooperativas ou outras formas de associação 
de Catadores de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis formadas por 
pessoas físicas de baixa renda.  
[...] 
Art. 44. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, no 
âmbito de suas competências, poderão instituir normas com o 
objetivo de conceder incentivos fiscais, financeiros ou creditícios, 
respeitadas as limitações da Lei Complementar n.º 101, de 4 de 
maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal), a: [...] 
II - projetos relacionados à responsabilidade pelo ciclo de vida dos 
produtos, prioritariamente em parceria com cooperativas ou outras 
formas de associação de Catadores de Materiais Reutilizáveis e 
Recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda (Lei 
Federal 12.305/2010). 

 

 Ainda cabe destacar que experiências já executadas de organização de 

catadores9 têm-se mostrado como positivas no campo da implementação de 

parcerias junto ao poder público, no gerenciamento de resíduos sólidos dos 

municípios brasileiros. O trabalho dos catadores pode prolongar a vida útil do aterro 

sanitário a ser construído, reduzir o gasto público com coleta de lixo convencional 

e proporcionar sua inclusão social. 

 De forma mais específica, a organização dos catadores em uma associação 

ou cooperativa pode trazer diversos benefícios. Dentre eles, a sensibilização da 

comunidade para com a necessidade de preservação ambiental e a reciclagem de 

parte significativa dos resíduos gerados pelo município; dados revelam que o 

esforço dos catadores contribui para que sejam reciclados, no Brasil, 98% das 

latinhas de alumínio, 59% do plástico, 46% do papel e 47% do vidro10. 

 No entanto, os catadores do município de Caraúbas mostraram-se 

resistentes a ideia de vinculação a uma associação ou cooperativa, como 

mencionado no diagnóstico. Por isso, ações que tendam a conscientização desses 

                                            
9Exemplos podem ser facilmente encontrados em instrumentos de busca na internet, não cabendo 
neste espaço uma ampla listagem. Portanto, mencionamos o link a seguir como veículo que 
concentra algumas das principais ideais, experiências e legislação sobre o assunto: 
http://www.coopcentabc.org.br/documentos/CARTILHA_CATADORES.pdf 
10ABRELPE. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil. 2013. 

http://www.coopcentabc.org.br/documentos/CARTILHA_CATADORES.pdf
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sujeitos, sobre os benefícios particulares e coletivos, devem ser realizadas. Sendo 

assim, um dos passos para implementação da coleta seletiva é a motivação desse 

catadores na construção de um espaço para seu trabalho associado. 

 Foi percebido um baixo nível de escolarização entre os catadores. Por isso, 

como este processo de trabalho requer autogerenciamento financeiro, operacional 

e logístico, poderá haver alguns entraves que deverão ser sanados com 

qualificação profissional continuada, podendo ser executada por meio do poder 

público municipal ou por instituição específica para este fim. 

 Acrescido a particularidade dos catadores no município de Caraúbas estão 

os benefícios que a formalização do seu trabalho, por meio da associação ou 

cooperativa, pode trazer. Considerando o ponto de vista financeiro (variação de R$ 

50 a R$ 250), o aumento na arrecadação de recicláveis, desde que devidamente 

gerido, suscitará elevação também em seus proventos, assim como na sua 

qualidade de vida. Considerando as condições de saúde (todos os catadores 

alegaram utilizar parcos EPI’s e já ter sofrido algum acidente de trabalho), as 

condições em que o trabalho se opera deverão seguir normas mais rigorosas e 

fornecerão mais proteção e menos riscos de exposição. 

São apresentadas, a seguir, as metas e ações a serem praticadas pelo 

município de Caraúbas para criação e gerenciamento da associação/cooperativa 

de catadores. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

o Criar cooperativa ou associação de catadores, observando legislação 

específica e com apoio do poder público municipal;  

o Integrar à cooperativa ou associação de catadores a coleta seletiva no 

município; 

o Fortalecer a participação da cooperativa ou associação de catadores nos 

mecanismos de controle social, direcionados ao gerenciamento de 

resíduos sólidos e meio ambiente. 
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 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

o Garantir continuidade e ampliação dos serviços desenvolvidos pela 

cooperativa ou associação de catadores. 

 

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

o Aperfeiçoar a continuidade e ampliação dos serviços desenvolvidos 

pela cooperativa ou associação de catadores. 

 

Ações: 

 Incentivo do poder público municipal à criação de associação ou cooperativa 

de catadores, quanto a apoio logístico, jurídico e financeiro; 

 Capacitação dos catadores quanto a fundação e gerência da cooperativa ou 

associação de catadores; 

 Vincular a coleta seletiva no município `a cooperativa ou associação de 

catadores, com vistas a sua integração social e econômica; 

 Garantia de participação da cooperativa ou associação como ferramenta de 

gerenciamento dos resíduos sólidos no município; 

 Prever integração dos catadores já presentes `a cooperativa ou associação 

de catadores, sem eliminar possibilidades de vinculação de outros 

interessados, quando for o caso; 

 Garantir ingresso de catadores na cooperativa ou associação, a partir de 

critérios de renda, priorizando aqueles inseridos nas categorias de pobreza 

e pobreza extrema ou absoluta do Cadastro Único de Programas Sociais 

(CadÚnico); 

 Prever participação de catadores das zonas urbana e rural na cooperativa 

ou associação de catadores; 

 Vinculação entre catadores e comunidade para fins de educação ambiental 

e ações como a coleta seletiva; 

 Garantia de condições adequadas de trabalho e acompanhamento de 

saúde; 

 Abrir o espaço da cooperativa à comunidade, informando-a sobre seu 

histórico e processo de trabalho, como mecanismo de conhecimento sobre 

a destinação dos resíduos sólidos no município e educação ambiental; 
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 Promover parcerias com as escolas municipais em relação a coleta seletiva 

e iniciativas de educação ambiental; 

 Garantia de participação de representantes da associação ou cooperativas 

no Conselho Municipal de Meio Ambiente. 

 

9.1.10. Balanças  

 

 Os resíduos coletados devem ser pesados antes do processo de triagem, 

visando averiguar sua geração na localidade. Para isso, a prefeitura de Caraúbas 

deverá disponibilizar 01 (uma) balança em local estratégico, sendo localizado no 

galpão de triagem na zona urbana, de modo a minimizar os deslocamentos do 

veículo coletor.  

 

9.1.11. Equipamentos de coleta seletiva  

 

 Para a implantação do programa de coleta seletiva serão disponibilizados 

equipamentos de propriedade da prefeitura, detentor dos serviços de coleta seletiva 

porta a porta, em escolas e prédios públicos municipais, do óleo vegetal comestível 

e dos resíduos domiciliares especiais. A coleta seletiva para esses serviços será 

realizada por um único tipo de equipamento coletor, como apresentado no 

diagrama a seguir.  

 

Figura 51. Equipamento utilizado para coleta seletiva em diversos serviços 
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Porta a Porta
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 O município de Caraúbas deverá adquirir 05 (cinco) carrinhos multiuso para 

a coleta seletiva dos resíduos sólidos (Figura 52).   

 

Figura 52. Carrinho multiuso utilizado para coleta seletiva dos resíduos sólidos 

 

 

 Para um melhor desempenho da coleta seletiva nas escolas e prédios 

públicos municipais, devem-se instalar lixeiras seletivas para facilitar o processo de 

coleta. Já para a coleta de óleos comestíveis, o município deverá adquirir 02 (duas) 

bombonas de 100 litros.  

 

9.1.12. Mão de obra  

 

 Os serviços de coleta seletiva porta a porta serão executados com utilização 

da mão de obra da cooperativa ou associação de catadores, que deverá ser 

alocada em quantidade e qualidade condizente com as necessidades.  

 Os serviços de coleta seletiva em escolas e prédios públicos municipais, de 

resíduos domiciliares especiais e de óleo vegetal comestível serão executados com 

a utilização de mão de obra da prefeitura, que deverá ser alocada em quantidade 

e qualidade condizente com as necessidades. A cooperativa de catadores poderá 

complementar esses serviços de coleta, quando se fizer necessário.  

 Os serviços de coleta seletiva em grandes geradores e PEV’s, além da coleta 

de rejeitos na cooperativa/associação serão realizados por servidores da prefeitura. 
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A coleta em grandes geradores e PEV's poderá ser realizada, em caráter 

suplementar, pela cooperativa/associação de catadores.   

 

9.1.13. Metas do programa  

 

 Para que se possa avaliar a eficácia deste projeto foi fixada uma meta onde 

se estima atingir o recolhimento de 50% dos resíduos potencialmente recicláveis 

ou 6,07% dos resíduos sólidos urbanos domiciliares, dentro de um prazo de quatro 

anos, com metas gradativas de ampliação, conforme Tabela 11.  

  
Tabela 11. Metas de coleta seletiva para os RSU em Curto Prazo (4 anos) 

Referência 

da coleta 

Quant. de 

RSU (ton) 

Potencial 

reciclável RSU 

12,12% (ton) 

Metas - Coleta Seletiva 

Coleta 

(ton) 

(%) 

RSU 

(%) 

Potencial 

reciclável 

Mês 74,1 9,0 4,5 
6,07 50,0 

Dia 2,39 0,29 0,145 

 

 No gráfico a seguir é possível visualizar a porcentagem de resíduos que são 

passíveis de reciclagem, ou seja, o potencial reciclável.  

 

Figura 53. Percentual de Resíduos Recicláveis em Caraúbas/PB 

 

 

 Assim sendo, tomando-se por base a quantidade de 2,39 toneladas de 

resíduos domiciliares gerados diariamente no município de Caraúbas, fixou-se a 

87,88%

12,12%

Rejeitos e Orgânico

Recicláveis
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meta inicial de coleta (Curto Prazo – 4 anos) de 145 kg/dia dos resíduos 

potencialmente recicláveis.  

 

9.1.14. Plano de trabalho  

 

 Dada a diversidade de variantes e características intrínsecas à execução dos 

serviços de coleta seletiva, o plano de trabalho ora apresentado encontra-se 

organizado em dois tópicos, a saber:  

 

 Plano de coleta seletiva porta a porta;  

 

 Plano de coleta seletiva em escolas, prédios públicos municipais, grandes 

geradores e através de Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s. 

 

 Cumpre destacar que este trabalho contemplará as atividades de coleta 

seletiva porta a porta, em escolas e prédios públicos municipais, desenvolvidas pela 

cooperativa/associação a ser formada no município de Caraúbas, além da coleta 

eventual em grandes geradores e PEV’s, executadas por funcionários da prefeitura.  

 

9.1.15. Formas de atuação  

 

 Coleta seletiva porta a porta (cooperativa/associação)  

 

Especificações técnicas  

 

 O serviço de coleta seletiva porta a porta compreende o recolhimento regular 

de todo material que tenha condições de reaproveitamento, reciclabilidade e que 

seja apresentado pelos domicílios e estabelecimentos devidamente embalados em 

sacos plásticos, em conformidade com as especificações da NBR 9.191/02, tais 

como: 

 Papel: jornais, revistas, listas telefônicas, folhetos comerciais, folhas de 

caderno e rascunho, papéis de embrulho, caixas de papelão e de brinquedo 

e caixas longa vida ou multicamada;  
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 Vidro: garrafas, cacos, vasilhames e lâmpadas incandescentes; 

 Metal: sucata ferrosa e não ferrosa, latinhas de bebidas alcoólicas e 

refrigerantes, enlatados, objetos de cobre, alumínio, lata, chumbo, bronze, 

ferro e zinco;  

 Plástico: embalagens de produtos de limpeza, garrafas plásticas, tubos, 

potes, baldes, bacias, isopor, sacos e sacolas;  

 Outros materiais, desde que tenham condições de reciclagem.  

 

 O equipamento de coleta seletiva deverá ser carregado de maneira que os 

materiais não transbordem na via pública. Esgotada a capacidade de coleta do 

veículo, este deverá dirigir-se ao galpão para pesagem e triagem dos resíduos. 

 O serviço de coleta seletiva porta a porta deverá ser realizado em todos os 

domicílios e estabelecimentos localizados dentro do perímetro urbano, ampliando 

gradativamente de 80% para 100% da malha urbana do Município de Caraúbas.  

 O serviço poderá ser executado diariamente, de segunda a sexta-feira, 

podendo ser estendido para sábados, domingos e feriados por ocasião de grandes 

eventos em locais públicos, no período diurno das 08:00 às 16:00h. A programação 

do serviço de coleta seletiva porta a porta, em hipótese alguma, poderá coincidir 

com o mesmo período do serviço de coleta regular. 

 A cooperativa/associação manterá arquivado o registro de cada operação no 

seu banco de dados, de modo a qualquer momento poder reproduzi-los junto a 

prefeitura.  

 Os resíduos da coleta seletiva deverão ser encaminhados para a estação de 

triagem, devendo ser obedecido as normas de conduta e procedimentos 

operacionais para o descarregamento dos materiais coletados. Após o processo de 

triagem, os resíduos passíveis de reutilização e/ou reciclagem deverão ser 

acondicionados no próprio galpão de triagem. Já os rejeitos desse processo 

deverão ser destinados ao Aterro Sanitário.  

 Todos os funcionários deverão estar vestidos com Equipamentos de 

Segurança Individual (luvas, botas, roupas adequadas, boné com proteção de 

pescoço) de modo a garantir a salubridade do serviço. 

 A cooperativa/associação, em conjunto com a prefeitura, deverá implantar e 

divulgar as campanhas de sensibilização e conscientização, com ênfase na 
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segregação de resíduos na fonte e aproveitamento dos recicláveis gerados, com o 

objetivo de garantir a implantação de novos serviços e ampliação do existente. As 

despesas decorrentes de todo o processo de divulgação, incluindo elaboração do 

material, impressão, distribuição e outros serviços, são de inteira responsabilidade 

da Prefeitura. 

 A Prefeitura deverá realizar ainda, às suas expensas, no mínimo uma vez 

por ano, pesquisa de opinião pública a respeito da qualidade dos serviços 

prestados, pela cooperativa/associação e própria prefeitura, a respeito do 

gerenciamento dos resíduos sólidos no município de Caraúbas. 

 

 Coleta seletiva em escolas e prédios públicos municipais  

 

Especificações técnicas  

 

 Define-se como coleta seletiva em escolas municipais e prédios públicos, a 

coleta de materiais que tenham condições de serem reutilizados ou reciclados. 

 Os materiais recicláveis deverão ser estocados em coletores posicionados 

em locais de fácil acesso, para que possam ser coletados manualmente. A 

Resolução CONAMA Nº 275/01 estabelece 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, como indicado na 

Tabela 12. 

 

Tabela 12. Código de cores dos resíduos sólidos recicláveis 

Cor do Coletor Material Reciclável 

Azul Papéis/papelão 

Vermelha Plástico 

Verde Vidros 

Amarela Metais 

 

 Não deverá ser permitida, em hipótese alguma, a utilização dos coletores 

para outras atividades, sobretudo para depósito de resíduos orgânicos.  

 O equipamento coletor deverá ser carregado de maneira que os materiais 

não transbordem, mas, se isto vier a ocorrer, os próprios coletores deverão realizar 
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a limpeza imediata do local. Esgotada a capacidade de coleta do veículo, este 

deverá dirigir-se ao galpão para pesagem e triagem dos resíduos. 

 A descarga dos materiais será feita no galpão de triagem, operado pela 

cooperativa/associação cadastrada na Prefeitura Municipal de Caraúbas.  

 A execução dos serviços deverá ser feita nas 04 (quatro) escolas públicas 

municipais, na única escola pública estadual, nos 06 (seis) estabelecimentos 

públicos de saúde, no único estabelecimento privado de saúde (Consultório 

Odontológico), nas Secretarias do Município e em outros prédios públicos 

municipais existentes na região, devendo ser implantado 01 (um) coletor para cada 

local relacionado.  

A periodicidade do serviço deverá ocorrer em pelo menos um dia por 

semana, podendo ser executado de segunda a sexta-feira, desde que o expediente 

dos estabelecimentos permita, e somente no período diurno, das 08:00 às 16:00h.     

 A prefeitura deverá executar o plano de trabalho dando ciência prévia a todos 

os estabelecimentos, dos dias e horários em que o serviço será executado, através 

da distribuição da informação em impresso próprio. As despesas decorrentes de 

todo o processo de divulgação, incluindo elaboração do material, impressão, 

distribuição e o que mais se fizer necessário para a perfeita divulgação, são de 

inteira responsabilidade da Prefeitura.  

 

 Coleta seletiva de óleos vegetais comestíveis  

 

Especificações técnicas  

 

 O serviço de coleta seletiva de óleos vegetais comestíveis compreende o 

recolhimento regular de óleos mistos servidos que, gerados em cozinhas 

domiciliares e industriais, tenham condições de destinação para 

cooperativa/associação de transformação em sabão caseiro e posterior 

comercialização. A coleta desses óleos se dará em domicílios, pontos de entrega 

voluntária e em grandes geradores.  

 No caso dos domicílios e grandes geradores, o material deverá ser 

apresentado em vasilhames estanques, para que possa ser despejado em 

bombonas de PEAD de 100 litros, posicionadas no equipamento coletor e, em 
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seguida, devolvido aos geradores, caso assim queiram. Esgotada a capacidade de 

coleta do veículo, este deverá dirigir-se ao galpão da cooperativa/associação.  

 A prefeitura manterá arquivado o registro de cada operação no sistema 

informatizado, de modo a qualquer momento poder reproduzir os dados de cada 

operação. A descarga dos materiais far-se-á na área do galpão, representada pela 

Cooperativa/associação de Transformação do Óleo em Sabão Caseiro, podendo 

sofrer alterações de acordo com as necessidades do município. 

 Está expressamente proibida outra destinação desses materiais pela equipe 

de coleta ou por terceiros, sendo que a prefeitura deverá obedecer às normas de 

conduta e procedimentos operacionais determinados para coleta e disposição final 

desses resíduos. 

 Para este serviço, a cooperativa/associação deverá ser munida de 

acessórios adequados, como funil, luvas, óculos de proteção, máscara descartável, 

balde plástico, colher de madeira, detergente e bombona de 100 litros com boca 

larga e tampa.   

 A implantação do plano de coleta seletiva de óleos vegetais comestíveis será 

executada conforme relação inicial de endereços, que deverá ser cadastrada pela 

prefeitura, por meio de pesquisa de intenção de coleta em domicílios, aumentando 

de forma gradativa em função da adesão de outros geradores.  

 Para isso, a prefeitura deverá implantar e divulgar os planos de 

sensibilização e conscientização com ênfase na segregação (separação) dos óleos 

na fonte geradora, com o objetivo de garantir a implantação de novos atendimentos 

e ampliação dos existentes.  

 A periodicidade com que deverá ser executado este serviço deverá ser 

definida a partir das quantidades geradas em cada local, ocorrendo em no mínimo 

um dia por semana, de segunda a sexta-feira, e no período diurno das 08:00 às 

16:00h. O serviço somente poderá ser interrompido nos feriados civis e religiosos, 

mediante autorização prévia e expressa da prefeitura.    

 A prefeitura deverá executar o plano de trabalho, dando ciência prévia, 

através de panfletos e outros meios de comunicação, a todos os domicílios e 

estabelecimentos comerciais, dos dias e horários em que o serviço será executado, 

através da distribuição da informação em impresso próprio. As despesas 

decorrentes de todo o processo de divulgação, incluindo elaboração do material, 
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impressão, distribuição e o que mais se fizer necessário para a perfeita divulgação, 

são de inteira responsabilidade da prefeitura de Caraúbas.  

 

 Passo a passo para fazer sabão caseiro com óleo de cozinha: 

 

INGREDIENTES UTENSÍLIOS 

 500 ml de água 

 1 litro de óleo de cozinha 

 250 g de soda cáustica 
 

 Balde Plástico 

 Colher de Pau 

 Panela 

 Óculos de proteção 

 Luvas 

 Faca 

 Recipiente para molde 

 

Modo de preparo: 

i. Vista as luvas e os óculos. 

ii. Coloque a água para ferver a aproximadamente 70º Celsius. Antes de 

levantar fervura, retire do fogo e coloque no balde. 

iii. Adicione água à soda cáustica (mantenha distância, pois podem ocorrer 

pequenas explosões de gases nesta fase do processo). Depois de 

misturados os dois ingredientes, espere, sempre mexendo, até que a soda 

derreta. 

iv. Adicione o óleo de cozinha usado (deve estar coado – com esponja de aço 

ou peneira bem fina – para que não sobre nenhum resíduo). Continue 

mexendo até a mistura ficar homogênea e um pouco mais grossa 

(aproximadamente 30 a 45 minutos). 

v. Despeje o produto em qualquer molde (assadeira, recipiente de sorvete ou 

margarina, entre outros) que tenha em casa e que esteja forrada com saco 

plástico. Leve para o sol e espere secar. Ele fica consistente em torno de 

dois dias. Aguarde mais dez dias para utilizá-lo. 

 

Opções adicionais e dicas: 

 Durante o preparo no passo IV, se preferir, pode acrescentar um pouco de 

sabão em pó, que ajuda a formar espuma e aromatizantes. Outra opção é 

acrescentar também anilina, para dar coloração ao sabão. 
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 Caso seja utilizado um misturador mecânico para homogeneizar os 

ingredientes, o tempo necessário para a mistura ficar grossa é de 

aproximadamente 10 (dez) minutos. 

 

CUIDADOS:  

 Sempre usar luvas e óculos de proteção.  

 A mistura dos ingredientes deve ser feita em vasilha plástica, não podendo ser 

utilizada colher de metal (apenas de madeira).  

 Não se pode utilizar material metálico em momento algum do processo, pois ele 

pode reagir com a soda cáustica. 

 

 

 Coleta seletiva de resíduos domiciliares especiais  

 

Especificações técnicas  

 

 Define-se como coleta de resíduos domiciliares especiais, aquela realizada 

em pontos de entrega voluntária, em pequenos geradores, nos ecopontos e em 

locais de descarte irregular, sendo caracterizados como:  

 Classe I (perigosos) - NBR 10.004/04;  

 Classes A, B e E (resíduos infectantes, químicos e perfurocortantes) - 

Resoluções CONAMA Nº 358/05 e ANVISA RDC Nº 306/04;  

 Enquadrados nas Resoluções CONAMA Nº 401/08 e 416/09, 

compreendendo respectivamente as pilhas, baterias e pneus inservíveis; 

 Demais resíduos especiais (lâmpadas fluorescentes, medicamentos 

vencidos, resíduos químicos, resíduos eletrônicos e tecnológicos, 

embalagens de agrotóxicos e de óleos lubrificantes e resíduos dos serviços 

de saúde).   

 

 Esses resíduos deverão ser destinados ao Ecoponto Municipal (Central de 

Estocagem Temporária) a ser construído no município de Caraúbas, visando 

garantir a gestão ambientalmente segura do recebimento, acondicionamento 

provisório, estocagem e posterior destinação final junto às empresas responsáveis 
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pela fabricação ou importação desses materiais, que devem se responsabilizar pela 

gestão compartilhada e logística reversa desses resíduos.   

 A prefeitura manterá arquivado o registro de cada operação no sistema 

informatizado, de modo a qualquer momento poder reproduzir os dados de cada 

operação.  

 Para este serviço, a prefeitura deverá mobilizar equipe composta por, no 

mínimo, 02 (dois) funcionários acompanhados de 01 (um) veículo coletor gaiola e 

munidos de ferramentas adequadas, como vassourão, pá e bombona de 200 litros.  

 A periodicidade com que deverá ser executado este serviço será definida a 

partir das quantidades geradas em cada local, ocorrendo em no mínimo um dia por 

semana, de segunda a sexta feira e somente no período diurno, das 08:00h às 

16:00h. O plano de sensibilização e de utilização desta equipe deverá atender, pela 

prefeitura, a mesma setorização de coleta estabelecida no serviço de “coleta 

seletiva em escolas e prédios públicos municipais”.  

 O serviço de coleta de resíduos perigosos em pontos de entrega voluntária, 

pequenos geradores e nos locais de descarte irregular só poderá ser interrompido 

nos feriados civis e religiosos, mediante autorização prévia e expressa da 

prefeitura.   

 As despesas decorrentes de todo o processo de divulgação, incluindo 

elaboração do material, impressão, distribuição e o mais que se fizer necessário 

para a perfeita divulgação, são de inteira responsabilidade da Prefeitura, não 

eximindo a mesma em realizar parcerias com fabricantes e distribuidores para 

realizar campanhas educativas com os consumidores desses produtos.  

 

 Coletores PEAD 

 

Especificações técnicas  

 

 Os coletores, com capacidade volumétrica variando de 50 a 240 Litros, 

deverão ser utilizados para armazenagem e coleta de material reciclável dentro do 

processo de coleta seletiva nas escolas municipais e nos prédios públicos. Em 

relação às unidades escolares, seu fornecimento se restringirá às escolas públicas 

municipais e deverá observar as seguintes especificações técnicas:  



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

223 
 

 Os coletores deverão ser de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) 

compostos de tampa, corpo, rodízio, bandagem de borracha, eixo maciços 

e dispositivos para permitir o içamento pelos veículos coletores; 

 O PEAD deverá apresentar matéria prima apta para uso externo, resistente 

aos raios solares e as intempéries do clima. Todos os elementos de fixação 

das ferragens e de peças metálicas, tais como eixos, rodízios e pinos serão 

fabricados em aço com tratamento anticorrosivo, através do processo de 

eletrozincagem ou similar;  

 A manutenção dos coletores deverá ser executada periodicamente nas 

unidades ou quando a fiscalização exigir, incluindo a utilização de produtos 

específicos, como detergentes e aromatizantes. 

 

Figura 54. Exemplo de coletores em PEAD 

 

 

 

10. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL  

 

 Um dos pilares para a implantação do PGIRS do município de Caraúbas será 

o desenvolvimento da educação ambiental. Ela fornecerá elementos cruciais para 

a construção de uma nova postura coletiva a ser adotada pelo conjunto 

populacional, nas suas formas de lidar com os resíduos que produzem e com as 

questões ambientais pertinentes à sua organização social. 

Como já mencionado anteriormente neste documento, através do 

diagnóstico realizado, Caraúbas passa por um processo de mudanças 

demográficas, com projeções de aumento da sua população urbana e estabilização 

daqueles que residem na zona rural. Neste sentido, dentre outros argumentos, dá-
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se a relevância para construção de uma agenda de educação ambiental a ser 

implementada no município. 

Para tanto, a preocupação inicial é abarcar toda a população por meio da 

efetivação de pautas que abranjam diferentes grupos sociais e faixas etárias. No 

entanto, algumas segmentações devem ser realizadas no que tange `a formação 

de agentes, que serão cruciais para disseminação das ideias propostas e na 

implementação da agenda, aliada `a sensibilização de grupos de idosos e adultos, 

mas principalmente na formação de crianças e adolescentes dentro de uma nova 

perspectiva, sensível `a importância de lidar com questões ambientais. 

A educação ambiental é um aspecto que vem despertando a atenção 

mundial desde meados do século XX. Esta atenção é creditada as catástrofes 

naturais ocorridas nesse período – e na projeção de outras – consequência do 

próprio desenvolvimento da sociedade capitalista, na qual o pensamento 

antropocêntrico passa a ser difundido, distanciando, ilusoriamente, o homem do 

meio ambiente.  

Neste sentido, com o surgimento desse novo olhar diante das mudanças que 

passaram a acontecer, surgem conferencias internacionais, em que se destaca a 

pioneira realizada em Estocolmo, no ano de 1972, e no Brasil, sempre presente na 

discussão da pauta, além da mais recente – Rio+20. 

 Nacionalmente a legislação sobre o assunto avança em diversos aspectos, 

dos quais é possível mencionar a criação da Lei Nº 9.795/1999, transmutada pelo 

Decreto Nº 4.281/2002, que cria a Política Nacional de Educação Ambiental 

(PNEA), torna obrigatória a presença da discussão sobre o meio ambiente na 

educação nacional, previsto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), e a 

criação de vários órgãos responsáveis pelo trato a esta pauta.  

Deste modo, as ações de educação ambiental, previstas no Programa 

Nacional de Educação Ambiental (ProNEA), visam a sustentabilidade em suas 

dimensões ecológica, social, ética, cultural, econômica, espacial e política, 

buscando o envolvimento e a participação da comunidade na proteção, 

recuperação e melhoria das condições ambientais e de qualidade de vida, tomando 

como diretrizes: 

 Transversalidade e Interdisciplinaridade; 

 Descentralização Espacial e Institucional;  
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 Sustentabilidade Socioambiental; 

 Democracia e Participação Social; 

 Aperfeiçoamento e Fortalecimento dos Sistemas de Ensino, Meio Ambiente 

e outros, que tenham interface com a educação ambiental. 

 

Para tanto, a educação ambiental é pautadaem uma abordagem sistêmica, 

capaz de integrar os múltiplos aspectos da problemática ambiental contemporânea. 

Esta deve ser proposta pelo envolvimento democrático de todos os sujeitos 

envolvidos, garantindo o surgimento de novos direcionamentos, com vistas ao 

controle e participação social. 

São apresentadas, a seguir, as metas e ações a serem praticadas pelo 

município de Caraúbas para criação e gerenciamento do Programa de Educação 

Ambiental. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

o Implementar iniciativas de educação ambiental que priorizem os 

agentes multiplicadores; 

o Implementar iniciativas de educação ambiental com vistas a sua 

abrangência em toda a comunidade; 

o Estabelecer iniciativas de educação ambiental, observando as ações 

traçadas a seguir. 

 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

o Consolidar a educação ambiental como mecanismo essencial da 

política de resíduos sólidos do município de Caraúbas. 

 

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

o Continuar consolidando a educação ambiental como mecanismo 

essencial da política de resíduos sólidos do município de Caraúbas. 
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Ações: 

 Fomentar a articulação da comunidade quanto a questões ambientais e 

pertinentes aos resíduos sólidos; 

 Capacitar grupos específicos na comunidade para atuarem no tema da 

educação ambiental; 

 Abarcar grupos sociais estratégicos presentes na comunidade; 

 Propor a educação ambiental como um direito social; 

 Propor, como norte no planejamento e desenvolvimento de ações, as 

legislações específicas que normatizam a educação ambiental no país. 

 

10.1. O papel dos agentes multiplicadores  

 

 Recorrer a uma simplória visão idealista de haver uma mudança na 

postura da população quanto aos resíduos sólidos, apesar de não impossível, não 

traz os resultados aqui esperados. Neste sentido, a criação de agentes 

multiplicadores se traduz como uma saída, por criar um núcleo que seja capaz,na 

perspectiva da educação ambiental, de difundir as ideais com todo o conjunto da 

população. 

 Esse grupo de sujeitos deve ser formado por aqueles que já possuem 

envolvimento na construção deste Plano, membros dos conselhos de direito 

presentes no município e lideranças comunitárias locais, como os líderes do 

Sindicato de Trabalhadores Rurais. A escolha por esse grupo específico de 

pessoas é feita, tendo em vista a sensibilização quanto a problemas ambientais na 

comunidade e a possibilidade de agregar esta pauta a seus mecanismos de 

organização social. 

São apresentadas, a seguir, as metas e ações a serem praticadas pelo 

município de Caraúbas para fomentar a função dos Agentes Multiplicadores. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

o Promover a capacitação dos agentes multiplicadores, com vistas a 

disseminação da educação ambiental; 

o Garantir o desenvolvimento das ações previstas a seguir. 
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 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

o Promover a formação e ação de novos agentes multiplicadores. 

 

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

o Continuar promovendo a formação e ação de novos agentes 

multiplicadores. 

 

Ações: 

Quanto à capacitação dos agentes multiplicadores: 

• Curso de média duração (20 horas), realizado por profissional da área, 

sobre educação ambiental, com vistas a abarcar as seguintes temáticas: 

legislações ambientais, problemas ambientais no município, participação 

e controle social; 

• Formação continuada, possibilitando o levantamento de problemas 

identificados e seu aperfeiçoamento. 

 

Quanto à função dos agentes multiplicadores: 

• Disseminar ideias propostas pela educação ambiental; 

• Realizar oficinas, palestras e cursos sobre educação ambiental; 

• Propor ações de cunho educativo para sensibilização da comunidade 

quanto à educação ambiental; 

• Agregar pautas nos espaços de organização social, que já participem ou 

venham a participar, como conselhos e sindicatos. 

 

10.2. O papel da escola  

 

O espaço escolar possui papel determinante para que a pauta da educação 

ambiental seja disseminada e desenvolvida, partindo do pressuposto de formar 

cidadãos preocupados e envolvidos com a temática, desenvolvendo uma nova 

geração com novos comportamentos diante dos padrões de consumo e do respeito 

ao meio ambiente. A escola atua, ainda, na capacidade ampliada de formação e 

proposição de ideais no conjunto da comunidade. 
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 A escola é um espaço destinado a transmitir conhecimentos e atitudes, além 

de gerar novos comportamentos. Por isso, é essencial que ela incorpore a seus 

programas, as questões que afetam a vida da população em seu conjunto.  

 É importante salientar que as crianças e adolescentes podem assimilar o que 

é ensinado nas escolas, mas somente com a colaboração dos adultos é que 

poderão ter uma atuação quanto aos problemas socioambientais. Nessa medida, é 

fundamental que os professores e pais de alunos sensibilizem-se e comprometam-

se com a preservação e recuperação do meio ambiente e, portanto, com a melhoria 

da qualidade de vida da população.  

 O papel do multiplicador neste caso é o de estimulador do debate para esta 

questão, subsidiando e colaborando no desenvolvimento deste tema. Porém, só a 

escola, através de seus educadores, tem condições de propor a melhor pedagogia 

de trabalho, pois ela está inserida na realidade social da comunidade.  É preciso 

levar o aluno a compreender que o "lixo" não é apenas algo rejeitável e degradante, 

mas algo do qual podemos tirar benefícios para a sociedade, gerando trabalho e 

renda para a população em condição de exclusão social, preservando o meio 

ambiente e valorizando a escola e as questões de cidadania.  

 Desta forma, é indispensável a realização de trabalho especifico sobre a 

coleta seletiva nas escolas, inclusive com a implantação de coletores, para que se 

possa discutir de maneira mais aprofundada a participação de todos no sistema 

que virá a funcionar. Este trabalho de educação ambiental pode significar uma 

realidade concreta para a participação do aluno, assim como um convite à adoção 

de novos hábitos e postura frente aos resíduos sólidos que todos geramos.  

 A escola, através dos seus alunos, desempenhará não só o papel de novo 

multiplicador na comunidade, mas também de agente transformador junto aos seus 

familiares, na mudança de hábitos em relação aos resíduos sólidos. Para o 

desempenho das atividades junto aos professores e alunos, será necessária a 

elaboração de material de apoio, como cartilha, folheto, vídeo, etc.  

Tendo em vista que a educação ambiental já um pré-requisito indicado no 

PCN, as estratégias direcionadas ao espaço escolar por este plano devem abarcar 

a capacitação dos professores sobre a temática e o envolvimento dos alunos. O 

intuito é gerar discussão no espaço escolar, formando mais um núcleo de educação 

ambiental no município. 
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 Além disso, as atividades devem abarcar não só todo o conjunto 

populacional, mas também suas particularidades e diferenciações. Um das mais 

visíveis disparidades, assim como suas interlocuções, está na divisão entre os 

residentes na zona rural e urbana, sendo necessário garantir, além de canais de 

comunicação entre as duas zonas, o privilégio de suas diferenças. 

São apresentadas, a seguir, as metas e ações a serem praticadas pelo 

município de Caraúbas para atuação da Escola na implementação do PGIRS. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

o Implementar ações de coleta seletiva e educação ambiental; 

o Desenvolver ações de educação ambiental e coleta seletiva que 

abarquem o espaço escolar e a comunidade; 

o Implantar o programa “Escola Lixo Zero”. 

 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

o Garantir continuação e ampliação de seu papel enquanto agente 

multiplicador da educação ambiental. 

 

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

o Aperfeiçoara continuação e ampliação do papel da escola enquanto 

agente multiplicador da educação ambiental. 

 

Ações: 

 Elaboração de curso de média duração (20 horas), realizado por profissional 

da área de educação ambiental, para professores e profissionais da escola, 

com vistas a abarcar as seguintes temáticas: legislações ambientais, 

problemas ambientais no município, participação e controle social; 

 Formação dos alunos através dos professores já capacitados, visando a 

formação de um conjunto de indivíduos que disseminem as ideias da 

educação ambiental na comunidade; 

 Realização de eventos por alunos e professores sobre o tema da educação 

ambiental direcionada a toda a comunidade; 
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 Planejar atividades vinculadas ao núcleo de agentes multiplicadores e ao 

Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

 Realizar processo de coleta seletiva, enfatizando sua importância para a 

educação ambiental, que articule o espaço escolar e as famílias dos alunose 

profissionais da educação; 

 Promover espaços de convívio e interação que tenham como foco a temática 

da educação ambiental, dentre os quais: gincanas, sessões públicas de 

cinema e peças de teatro; 

Eleger representantes que participem integralmente dos espaços públicos 

municipais e que sejam deliberativos quanto aos resíduos sólidos e questões 

ambientais. 

 

10.2.1. O papel da comunidade  

 

  

Apesar de fracionar em núcleos algumas ações, o objetivo crucial da 

educação ambiental é que haja adoção por toda a comunidade, onde o papel 

desempenhado pelos núcleos cruciais à disseminação da ideia consiga abraçar o 

maior número possível de pessoas, cumprindo os objetivos propostos, pertinentes 

`as mudanças advindas quanto a geração e destinação de resíduos sólidos. 

 Isto requer o conhecimento sobre a forma de organização da comunidade, 

ou seja, investir em focos que possam trazer resistências às mudanças trazidas 

com a proposta da educação ambiental, além de enxergar as potencialidades já 

presentes que possam vir a corroborar com o processo. Para que haja 

enraizamento da educação ambiental, deve-se levar em consideração as 

particularidades do município e fornecer os meios necessários para seu 

desenvolvimento de forma sustentável. 

 Além disso, a participação da comunidade como elemento fundamental na 

construção da própria Política Municipal de Resíduos Sólidos é prevista na Política 

Nacional (Lei Nº 12.305/10), definindo que ao poder público cabe o papel de 

provador e que os processos decisórios devem ser realizados pela comunidade. 

 Para tanto, é necessário, como consequência da tomada de novas posições 

sobre os resíduos sólidos municipais, que se multiplique ou surjam espaços 
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deliberativos como conselhos direitos e fóruns de debate. Assim, são criados os 

meios pelos quais a comunidade pode discutir sobre os resíduos sólidos e as 

questões ambientais no município e delegar ações a serem praticadas pelo poder 

público e a sociedade civil. 

A educação ambiental é uma forma de participação através da qual se dá a 

formação de cidadãos conscientes e preocupados com o meio ambiente, onde a 

atitude da comunidade é de compromisso com sua preservação, controle e 

recuperação.  

 Uma comunidade informada e educada, que tem consciência de sua 

cidadania, participará conjuntamente com os organismos municipais da formação 

de políticas públicas concernentes à melhoria de sua condição de vida, garantindo 

a fiscalização e o controle social nas políticas e programas adotados pela 

municipalidade.  

 Neste sentido, o multiplicador atuará diretamente na comunidade, através de 

suas organizações e associações, informando e fornecendo o debate sobre as 

diversas questões inerentes à gestão dos resíduos sólidos no município de 

Caraúbas.  

São apresentadas, a seguir, as metas e ações a serem praticadas pelo 

município de Caraúbas para atuação da Comunidade na implementação do PGIRS. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

o Implementar mecanismos de controlee participação social 

direcionados aos resíduos sólidos e ao mio ambiente no município; 

o Implantar a coleta seletiva e as ações de educação ambiental. 

 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

o Consolidar e ampliar os mecanismos de participação e controle social 

no município, direcionados aos resíduos sólidos e ao meio ambiente; 

o Consolidar a perspectiva da educação ambiental no município. 

 

 

 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

232 
 

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

o Continuar consolidando e ampliando os mecanismos de participação 

e controle social no município, direcionados aos resíduos sólidos e ao 

meio ambiente; 

o Continuar consolidando a perspectiva da educação ambiental no 

município. 

 

Ações: 

 Criação de fóruns de debate e deliberação sobre a situação dos resíduos 

sólidos no município; 

 Criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente, observando a legislação 

vigente, sobretudo quando as suas funções e representatividade; 

 Articulação da implementação e desenvolvimento do plano de coleta seletiva 

no município; 

 Participação e fortalecimentoda educação ambiental no município; 

 Fortalecimento da integração social, tendo em vista as questões ambientais, 

viabilizando melhorias nas condições de vida da população. 

 

 

11. MOBILIZAÇÃO SOCIAL E EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

 

 

A mobilização social é tema crucial no desenvolvimento das ações do Plano 

Municipal de GerenciamentoIntegrado de Resíduos Sólidos. Sua função está no 

incentivo da participação da comunidade quanto aos resíduos sólidos, despertando 

o interesse e criando canais de comunicação e divulgação de questões pertinentes 

`a temática. Além disso, oferece diversas ferramentas para tornar possível sua 

realização, como a utilização de mídias.  

Seu objetivo deve estar relacionado ao fomento e direçãoda população aos 

espaços de formação, discussão, deliberação e controle social, já existentes e que 

virão a ser criados com a implementação deste Plano, sendonecessário para que 

a mobilização social realmente aconteça e cumpra com suas funções. 
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 Além disso, a mobilização social contará, para seu funcionamento, com a 

ação dos parceiros já anunciados anteriormente neste documento, dos agentes 

multiplicadores, da escola e setores envolvidos da comunidade, sendo a coleta 

seletiva um exemplo dos objetivos que só poderão ser realizados e geridos tendo 

em vista sua eficácia. 

São apresentadas, a seguir, as metas e ações a serem praticadas pelo 

município de Caraúbas para implementação da Mobilização Social e Educação 

Ambiental. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

o Construir fóruns e espaços de deliberação na comunidade, de forma 

permanente (ou provisória, quando houver necessidade), que tenham 

como principal pauta os resíduos sólidos e questões ambientais do 

município; 

o Implementar ações de cunho coletivo que prevejam o envolvimento 

da comunidade em ações de coleta seletiva e educação ambiental. 

 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

o Garantir o fortalecimento da participação da comunidade na 

construção e implementação da política de resíduos sólidos no 

município. 

 

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

o Aperfeiçoar o fortalecimento da participação da comunidade na 

construção e implementação da política de resíduos sólidos no 

município. 

 

Ações: 

 Desenvolver planilhas quanto a participação da comunidade no 

acompanhamento e realização de atividades, dentre elas, a coleta seletiva; 
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 Delegar funções a grupos específicos da comunidade quanto ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, observando a participação paritária das 

zonas rural e urbana; 

 Utilizar mecanismos já existentes de mobilização social, considerando a 

diversidade cultural e política do município, introduzindo a pauta do 

gerenciamento dos resíduos sólidos; 

 

11.1. Atividades dos Programas de Coleta Seletiva e Educação 

Ambiental 

 

1 - Desenvolvimento e implantação de planilhas de controle:  

 

1.1 - Atividades mensais de educação ambiental e mobilização social  

1.2 - Síntese mensal de todas as atividades de supervisão da educação ambiental  

 

2 - Desenvolvimento e descrição das atividades: 

 

2.1 - Roteiro de atuação em eventos municipais  

2.2 - Roteiro de palestras e exposições  

2.3 - Roteiro de sensibilização de munícipes para a coleta seletiva “porta a porta”  

 

3 - Desenvolvimento de conteúdo de palestras de educação ambiental:  

 

3.1 - Minimização, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos urbanos  

3.2 - Resíduos especiais (pneus, pilhas, baterias, lâmpadas, embalagens de óleo 

lubrificante, etc.)  

3.3 - Resíduos de óleos comestíveis pós consumo  

3.4 - Coleta seletiva  

3.5 - Desenvolvimento sustentável da cooperativa/associação  

3.6 - Resíduos da construção civil (entulho)  

3.7 - Aterro sanitário 

3.8 - Compostagem de Resíduos Orgânicos  
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4 - Controle dos serviços de limpeza urbana (planejamento, execução, medições, 

educação ambiental, fiscalização):  

 

4.1 - Coleta seletiva em prédios públicos municipais  

4.2 - Coletores de PEAD 

 

5 - Montagem de Kit’s de reciclagem:  

 

5.1 - Folhetos  

5.2 - Cartilhas  

5.3 - Brindes (Bottons, imãs de geladeira, camisetas, etc)  

5.4 - Painéis  

5.5 - Expositores  

 

6 - Atividades complementares (parcerias)  

 

6.1 - Diário Oficial do Município  

6.2 - Oficinas de reciclagem  

 

7 - Capacitação pessoal  

 

7.1 - Participação em cursos, eventos e palestras que capacitem funcionários para 

as atividades de gestão de resíduos, cooperativismo, meio ambiente e educação 

ambiental  

7.2 - Visitas técnicas a municípios, associações/cooperativas, empresas de 

reciclagem e/ou transformação 

 

11.2. Comunicação social 

 

A comunicação social será uma das ferramentas para tornar possível a 

participação ec o controle social. Por meio de mídias como jornal impresso, rádio, 

cartazes, folhetos, dentre outros, será possível informar e sensibilizar a população 

quanto as questões ambientais, além de poder convocá-la para os espaços 
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deliberativos, contando ainda, com a possibilidade de divulgação de resultados, 

propostas e noticias quanto aos resíduos sólidos municipais. 

 A comunicação social deverá ser usada como meio pelos quais os 

interlocutores das ações possam divulgar e convidar a população, tornando-se um 

canal de real comunicação para os agentes multiplicadores, as escolas, o poder 

público municipal e as organizações da sociedade civil. 

São apresentadas, a seguir, as metas e ações a serem praticadas pelo 

município de Caraúbas para implementação da Comunicação Social. 

 

Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

o Implementar um canal de comunicação entre a comunidade e o poder 

público municipal, com competência de acompanhamento, 

divulgação e fiscalização de questões relativas aos resíduos sólidos 

e meio ambiente no município. 

 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

o Garantir continuidade e eficiência dos mecanismos de comunicação 

criados. 

 

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

o Aperfeiçoar a continuidade e eficiência dos mecanismos de 

comunicação criados. 

 

Ações: 

 Pautar o assunto “resíduos sólidos” no dia a dia da comunidade, com 

campanhas, seminários, entrevistas em rádio e mídias impressas, etc.; 

 Motivar a comunidade no processo de construção, manutenção e 

atualização coletiva do PGIRS; 

 Divulgar a agenda de implementação do Plano nos meios de comunicação, 

incentivando o interesse pela temática nos diversos ambientes: trabalho, 

lazer, escola, família, vizinhança, etc.; 

 Realizar palestras periódicas no município de Caraúbas; 
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 Incentivar a discussão do tema nas escolas públicas; 

 Criar uma comissão de comunicação social responsável pela divulgação de 

eventos, publicação de resultados de espaços já promovidos, divulgação de 

propagandas, etc; 

 Formular meios de comunicação social possíveis de ser implementados na 

comunidade, tanto na zona urbana como na rural, a exemplo de uma rádio 

comunitária. 

 

12. INICIATIVAS PARA O CONTROLE SOCIAL 

 

O controle social é possível quando firmado um pacto pela população no que 

diz respeito a sua postura diante do gerenciamento dos resíduos sólidos. Por isso, 

suas formas de lidar com as responsabilidades locais sobre este aspecto são 

crucias. No entanto, terão que ser observadas algumas características 

preliminares, tanto no que diz respeito a legislação pertinente, que atribui 

responsabilidades a população, como também as possibilidades e entraves 

presentes na particularidade do município de Caraúbas. 

Como em todo projeto a ser desenvolvido e implantado, é absolutamente 

necessária a participação popular para adequação, compatibilização do projeto e 

legitimação do desenvolvimento.  

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, após ser 

validado pela Prefeitura de Caraúbas, através do seu Comitê Diretor, será exposto, 

discutido e debatido com todos os segmentos comunitários, em um plano de 

mobilização capaz de construir uma socialização referente à gestão dos resíduos 

sólidos gerados pela municipalidade envolvida, frente às realidades sociais e as 

peculiaridades e características dos meios físico e biológico, geralmente melhor 

reconhecidas e avaliadas pela sociedade local do que por soluções exclusivamente 

técnicas.  

Portanto, o município deverá implantar mecanismos de controle social, onde 

a temática precisa estar pautada nas audiências e conferências, atribuindo maior 

legitimidade à discussão da cobrança pela prestação dos serviços.  

A validação das etapas do PGIRS junto às instâncias de participação social 

locais (Conselhos Municipais de Educação, Saúde e outros) precisa introduzir a 
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discussão da institucionalização do controle, como prevista no Decreto Nº 

7.217/2010, onde em seu Art. 34 são descritos os mecanismos que deverão ser 

adotados para instituir o controle social dos serviços de saneamento e, 

logicamente, dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos: 

 Debates e audiências públicas; 

 Consultas públicas; 

 Conferências das cidades; 

 Participação de órgãos colegiados de caráter consultivo.  

 

Para os órgãos colegiados é assegurada a participação dos seguintes 

representantes: dos titulares dos serviços; dos órgãos governamentais 

relacionados ao setor; dos prestadores de serviços públicos; dos usuários dos 

serviços; e das entidades técnicas, organizações da sociedade civil e de defesa do 

consumidor. 

O município de Caraúbas, através do Comitê Diretor e Grupo de Sustentação 

(Decreto Municipal Nº 007/2015), poderão exercer a função de órgão colegiado 

com as devidas adaptações à lei, instituindo o controle social por meio de legislação 

específica.      

Avaliando que há presença de mecanismos de controle social, o Comitê Diretor, 

responsável pelo auxílio a elaboração deste Plano, como também sua experiência 

até então satisfatória, argumenta-se a possibilidade daconcepção de outros 

mecanismos de criação, com possibilidades de efetivação para médio e longo 

prazo. Portanto, entende-se como proveitosa a criação do Conselho Municipal de 

Meio Ambiente (CMMA). 

 Fundamentada na legislação vigente, no que diz respeito `as suas regras e 

funções, o CMMA será um ente representativo que abarcará responsáveis pelo 

poder público e pela sociedade civil, com poder deliberativo sobre questões 

relativas ao meio ambiente e ao gerenciamento de resíduos sólidos, sendo uma 

forma típica da convivência democrática, que poderá decidir sobre questões 

direcionadas a esta pauta. 

São apresentadas, a seguir, as metas e ações a serem praticadas pelo 

município de Caraúbas para implementação do Controle Social. 
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Metas: 

 Curto Prazo (1 a 4 anos): 

o Implantar o Conselho Municipal de Meio Ambiente, observando os 

critérios expostos a seguir; 

o Realizar, periodicamente, conferências e fóruns deliberativos sobre 

resíduos sólidos e questões ambientais no município. 

 

 Médio Prazo (4 a 8 anos): 

o Garantir continuidade dos mecanismos de controle social. 

 

 Longo Prazo (8 a 20 anos): 

o Aperfeiçoar a continuidade dos mecanismos de controle social. 

 

Ações: 

 Incentivar a criação dos mecanismos de controle social que visem a 

ampliação da comunidade nos processos decisórios sobre resíduos sólidos 

e questões ambientais no município; 

 Fortalecer o apoio do poder público municipal `a criação dos mecanismos de 

controle social, observando a legislação vigente no que diz a seu 

funcionamento e custeio; 

 Promover igualitariamente a inclusão de diferentes formas de organização 

social presentes no município, nos mecanismos de controle social criados, 

dentre eles o Conselho Municipal de Meio Ambiente; 

 Fortalecer o papel da comunidade como principal interessada e responsável 

pelo pleno e qualificado desempenho da política de resíduos sólidos e 

questões ambientais no município; 

 Garantir que a comunidade tenha poder de decisão na política de resíduos 

sólidos do município; 

 Garantir que as ações voltadas ao controle social integrem outras 

prerrogativas já dispostas nesse Plano, como a educação ambiental e a 

mobilização social. 
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12.1 Da criação do Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA) 

 

12.1.1 Dos membros: 

 Respeitar questões de gênero, instituindo no mínimo três mulheres na sua 

composição; 

 Possuir representações do poder público – leia-se da gestão pública 

municipal; 

 Possuir representantes de organizações da sociedade civil, como o sindicato 

dos trabalhadores rurais do município; 

 Possuir representantes, de forma paritária, das zonas urbana e rural; 

 Possuir representante da associação ou cooperativa municipal de catadores 

de materiais recicláveis. 

 

12.1.2 Das suas funções: 

 Discutir e deliberar sobre questões específicas ou relacionadas ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos no município; 

 Deliberar quanto ao direcionamento de recursos públicos municipais 

destinados ao gerenciamento de resíduos sólidos municipais; 

 Propor ações de cunho deliberativo para a população do município, como 

conferências e fóruns; 

 Propor ações de cunho educativo para a população do município, contando 

com apoio logístico e financeiro do poder público municipal, assim como de 

organização privadas. 

 

12.2. Ouvidoria 

 

A ouvidoria terá o papel de comunicação e acompanhamento da política de 

resíduos sólidos no município de Caraúbas. O intuito é oferecer um canal direto e 

particular de comunicação da população com o poder público. Seu 

desenvolvimento poderá fiscalizar, prevenir e encaminhar questões específicas 

deflagradas pela população, desde irregularidades a sugestões. 

À ouvidoria competirá: 

 Receber denúncias quanto a pauta dos resíduos sólidos no município; 
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 Acompanhar e averiguar denúncias ou reclamações que lhes foram feitas; 

 Encaminhar para ao órgão gestor dos resíduos sólidos no município ou 

entidade competente as denúncias, reclamações, etc.; 

 Fiscalizar questões específicas `a pauta dos resíduos sólidos no município. 

 

 

13. DEFINIÇÃO DA NOVA ESTRUTURA GERENCIAL 

 

 

Deverá ser realizado um estudo e plano de ações específico para 

implementação e definição de uma nova estrutura gerencial. Este estudo deverá 

considerar a capacidade financeira da prefeitura, bem como a capacidade de 

investimentos, programação orçamentária, ou seja, as condicionantes que 

permitam a melhor solução dentro da responsabilidade fiscal exigida para o 

município de Caraúbas. 

O plano de ação nesta área deverá levar em conta as orientações do 

Governo Federal, buscando se adequar às prerrogativas da PNRS. As exigências 

da nova legislação impõem um salto de qualidade na capacidade gerencial do 

município, sem o qual dificilmente seriam atingidos os objetivos determinados.  

Uma equipe estabilizada e tecnicamente capacitada, na dimensão requerida 

pelas peculiaridades locais, é condição imprescindível para o sucesso das missões 

colocadas para o ente da administração pública responsável pelos resíduos sólidos, 

prestando o serviço público em sua plenitude e exercendo a função pública sobre 

os processos privados, com a extensão prevista na lei.  

Para definir a estrutura gerencial necessária às tarefas estabelecidas pelo 

PGIRS, pode-se ter como referência o documento do Ministério do Meio Ambiente 

(MMA), que mostra as instâncias gerenciais e a estimativa do número básico de 

profissionais requerido.  

A equipe gerencial para um consórcio público, apesar de aparentemente 

mais numerosa, provavelmente significará uma taxa de funcionários por município 

menor ou igual a observada no diagnóstico de Caraúbas. Existe, ainda, a vantagem 

da gestão associada não repetir equipes insuficientes, mas sim agregar 
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competências diversas. Os municípios, mesmo os de menor porte, podem dividir 

os esforços para a construção da instituição que assuma a gestão compartilhada 

em uma escala mais adequada.  

Por outro lado, a gestão compartilhada entre Caraúbas e municípios 

circunvizinhos apresenta maior viabilidade apenas para a destinação final, pois a 

gestão integrada dos resíduos sólidos de forma consorciada desencadearia 

conflitos políticos, sociais e econômicos, em virtude de fatores regionais e locais.   

 Portanto, a nova estrutura gerencial proposta para o gerenciamento dos 

resíduos sólidos do município de Caraúbas, apresentada na tabela abaixo, 

recomenda que a Secretaria de Obras seja remodelada, visando atender as 

diretrizes da nova gestão estabelecidas nesse Plano.  

 

Tabela 13. Proposta da nova estrutura para o gerenciamento dos resíduos sólidos – 
Caraúbas/PB 

Instância 
Planejamento 

Nº de Funcionários 

Secretário 01 

Ouvidoria/Assessoria Jurídica 01 

Planejamento/Apoio Técnico 01 

Comunicação (Mobilização e Educação 

Ambiental) 
01 

Financeiro/Administrativo 01 

Fiscalização 01 

Total 06 

 

 

14. SISTEMA DE CÁLCULO DOS CUSTOS OPERACIONAIS E 

INVESTIMENTOS 

 

 

Deverá ser implantado um sistema de cálculo dos custos da prestação dos 

serviços públicos e a forma de cobrança destes, devendo estar em conformidade 

com as diretrizes da Lei Federal de Saneamento Básico, que determina a 

recuperação dos custos incorridos na prestação do serviço, bem como a geração 

dos recursos necessários à realização dos investimentos previstos para a execução 

das metas. 
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O planejamento desse sistema deverá ocorrer durante a elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico de Caraúbas, de forma a se adequar 

totalmente às demandas exigidas pela União, abordando, em seu tema, as 

seguintes prerrogativas:  

 

 Investimentos necessários para que os objetivos possam ser atingidos, entre 

eles a universalidade e a integralidade na oferta dos serviços, contemplando 

aspectos como investimentos em infraestrutura física, equipamentos de 

manejo, capacidade administrativa, entre outros; 

 Planejamento destes investimentos no tempo, sua depreciação e 

amortização, segundo o crescimento presumido da geração de resíduos; 

 Custos divisíveis (como os da coleta e manejo dos resíduos domiciliares) e 

os custos indivisíveis (varrição e capina, por exemplo); 

 Ocorrência de custos por oferta de serviços, não considerados como 

serviços públicos, a exemplo da coleta e tratamento de RSS de geradores 

privados ou a captação e transporte de resíduos com logística reversa 

obrigatória. 

 

O plano de ação deverá fixar as diretrizes, estratégias e metas para essas 

questões, possibilitando o desenvolvimento de um trabalho detalhado para sua 

implementação, considerando aspectos e informações descritas nos parágrafos 

seguintes. 

A Lei Federal de Saneamento Básico determina que os serviços públicos de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos sejam remunerados pela cobrança 

de taxas, tarifas ou preços públicos. Alguns exercícios para o estabelecimento da 

sistemática de cálculo têm considerado fatores, tais como: 

 

 Localização dos domicílios atendidos: bairros populares, de renda média ou 

renda alta; 

 As indústrias atendidas se caracterizarem por baixa, média ou elevada 

geração de resíduos assemelhados aos domiciliares (na faixa limite 

estabelecida como atendimento enquanto serviço público); 
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 Os estabelecimentos não industriais atendidos se caracterizarem por baixa, 

média ou elevada geração de resíduos assemelhados aos domiciliares (na 

faixa limite estabelecida como atendimento enquanto serviço público); 

 A presença de terrenos vazios, de pequeno, médio ou grande porte, aos 

quais os serviços são oferecidos, mesmo que não seja usufruído.  

 

14.1. Dados financeiros desprendidos para a gestão dos RSU  

 

Sabe-se que as maiores disponibilidades financeiras não guardam relação 

direta com os maiores níveis de eficiência ou eficácia no saneamento básico em 

geral, bem como na gestão de resíduos sólidos. Existem municipalidades, 

independente de seu porte, que conseguem obter resultados eficientes e relevantes 

e existem outras que não conseguem atingir tais objetivos.  

Isto ocorre porque os sistemas de gestão e a perseverança sobre iniciativas 

articuladas aos procedimentos vinculados ao gerenciamento de resíduos, 

comprovadamente são fatores mais importantes do que a simples existência de 

recursos, embora haja um consenso de que apenas com ideias e sem recursos, as 

ações tendem a ser mais difíceis.  

Tendo em vista que uma das premissas básicas das administrações públicas 

é a transparência, nada mais adequado que o diagnóstico exercer o levantamento 

dos dados financeiros desprendidos para a gestão dos RSU e disponibilizar as 

informações para todos os integrantes das comunidades e demais interessados.  

A população total do município de Caraúbas é de 3.899 habitantes (IBGE, 

2010), com geração média per capita de RSU em torno de 0,612 kg/habitante/dia. 

A média mensal do orçamento total disponibilizado pelo município para a gestão 

dos RSU é de R$ 32,5 mil. 

 A solução de aterramento dos RSU em empreendimentos licenciados, 

embora seja uma solução adequada tecnicamente para proteger o meio ambiente, 

desperdiça enormes quantidades de recursos financeiros e não está em completa 

consonância com a Lei Nº 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS). 

  Esta solução enterra materiais que poderiam retornar a ciclos produtivos, 

com ganhos intangíveis na sustentabilidade social, gerando economia de matérias 
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primas, água e energia, além de relevante inclusão social, gerando emprego e 

renda para os agentes ambientais.   

O custo unitário mensal para cada habitante do município de Caraúbas, 

referente aos serviços de coleta, transporte, transbordo e destinação final dos RSU, 

além dos serviços de limpeza urbana, é de aproximadamente R$ 8,33. Este valor 

pode sofrer oscilação dependendo de uma série de fatores históricos nem sempre 

avaliáveis, no entanto podemos citar possíveis situações influenciadoras:  

 Volume de RSU gerado;  

 Práticas de limpeza de logradouros e podas de árvores em alguns meses do 

ano; 

 Densidade demográfica da área rural e existência das práticas de 

compostagem nestas áreas; 

 Ausência de coleta regular dos resíduos gerados na zona rural. 

 

Segundo dados publicados no Panorama ABRELPE – 2013, a região 

nordeste do país desprende uma média mensal de R$ 8,11, por habitante, para a 

realização de todos os serviços relacionados ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos urbanos, incluindo a destinação final, varrição, limpeza e manutenção de 

parques e jardins. Sendo assim, o município de Caraúbas possui um custo per 

capita mensal próximo (R$ 8,33) do que a média da região Nordeste. 

 

Figura 55. Comparativo do custo unitário (per capita) mensal da gestão de RSU do 
município de Caraúbas, da Região Nordeste e do Brasil. 
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Contudo, mesmo com o custo unitário mensal próximo da média nordestina 

e abaixo da média do País, fica evidente a necessidade de rever o gerenciamento 

dos resíduos sólidos praticado no município de Caraúbas, além de estudar as 

possibilidades de gestão compartilhada com municípios circunvizinhos, de forma a 

reduzir custos. 

 Para que uma gestão compartilhada obtenha êxito, é preciso estabelecer um 

gerenciamento integrado capaz de otimizar os procedimentos, facilitar as ações, 

identificar as dificuldades do sistema e contribuir para que todos os municípios em 

conjunto se apropriem dos ganhos de escala, que as soluções coletivas podem 

possibilitar.   

 Dentro deste planejamento integrado, a sinergia que pode ser gerada pela 

aplicação conjunta do montante de recursos em soluções tecnicamente adequadas 

e que gerem menores impactos ambientais, com melhores retornos sociais, tem 

uma relevância imponderável. A otimização dos resultados de aplicações de 

recursos desta magnitude poderá determinar melhorias inquestionáveis na 

qualidade de vida das populações integrantes dos municípios passíveis de 

consorciamento com Caraúbas.   

 

14.2. Panorama financeiro  

 

O município de Caraúbas coleta diariamente 2,39 toneladas de RSU, sendo 

que destes 1,39 toneladas equivalem aos rejeitos (58,40%), 704,6 kg são referentes 

à parcela orgânica (29,48%) e 289,67 kg são de resíduos secos recicláveis e/ou 

reutilizáveis (12,12%). Atualmente o município não dispõe de um sistema regular 

de coleta seletiva dos resíduos passíveis de reutilização e/ou reciclagem, 

destinando grande parte para o lixão. Com isso, o montante coletado pelos 

catadores informais para fins de reciclagem/reutilização é bastante inferior ao 

potencial de material reciclável existente.   

Os dados expostos indicam que, em desacordo com as metas previstas no 

Plano Nacional de Resíduos Sólidos, cerca de 73% dos resíduos passíveis de 

reciclagem e reutilização gerados em Caraúbas/PB estão sendo destinados para o 

Lixão do município. Em relação à parcela úmida gerada, aproximadamente 30% 

não é reaproveitado pela população (boa parte desses resíduos são direcionados 
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para alimentação animal), sendo coletado pelo serviço de limpeza pública do 

município. 

Com vistas a incentivar ainda mais a busca pelo aprimoramento da gestão 

dos RSU, e demonstrar os benefícios financeiros associados a este aprimoramento, 

as tabelas a seguir evidenciam panoramas que indicam os gastos atuais e 

prognosticados, desprendidos pela Prefeitura Municipal de Caraúbas/PB, para 

realização dos serviços de coleta, transporte, transbordo e destinação final dos 

RSU.  

A tabela 14 apresenta os custos atuais do município de Caraúbas para 

realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos RSU. 

  

Tabela 14. Gastos desprendidos pelo município para realização dos serviços de coleta, 
transporte e destinação final dos RSU 

Município de Caraúbas (R$) 

Orçamento público mensal da gestão dos resíduos 32.500,00 

Orçamento público anual da gestão dos resíduos 390.000,00 

Custo mensal per capita 8,33 

 

As tabelas a seguir apresentam o prognóstico dos custos desprendidos pelo 

município de Caraúbas, para realização dos serviços de coleta, transporte e 

destinação final dos RSU. Sendo assim, foi realizado um comparativo através dos 

Planos de Metas Favoráveis e Desfavoráveis, que se embasaram nas informações 

contidas na Versão Preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, de 

Setembro de 2011. 

Logo, para realização do prognóstico dos custos para os anos de 2019, 2023 

e 2035, foi utilizado um método de correção dos valores monetários defasados, 

baseado na média da inflação real anual de 2009 a 2014 (0,45%), somado a taxa 

média do aumento da geração de resíduos sólidos, fundamentada na projeção 

populacional do município de Caraúbas até o ano de 2035 (0,76%) – prazo de 

vigência do PGIRS. 
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Tabela 15. Prognóstico dos custos desprendidos pelo município para realização dos 
serviços de coleta, transporte e destinação final dos RSU 

Custos 

desprendidos 

Sem plano 

de metas 

Comp. 

Gravimétrica 

Sem plano 

de metas 

Meta 

Favorável 

Meta 

Desfavorável 

Prognóstico 

de custos em 

2019 

R$ 
409.319,1 

Orgânico R$ 120.372,5 R$ 36.111,7 R$ 102.316,6 

Seco R$ 49.448,3 R$ 14.846,5 R$ 43.549,7 

Rejeito R$ 238.458,3 R$ 238.458,3 R$ 238.458,3 

Total R$ 409.319,1 R$ 289.416,6 R$ 384.324,7 

Prognóstico 

de custos em 

2023 

R$ 
427.498,7 

Orgânico R$ 126.026,6 R$ 37.808,0 R$ 88.218,6 

Seco R$ 51.812,8 R$ 15.543,9 R$ 41.968,4 

Rejeito R$ 249.659,3 R$ 249.659,3 R$ 249.659,3 

Total R$ 427.498,7 R$ 303.011,1 R$ 379.846,3 

Prognóstico 

de custos em 

2035 

R$ 
490.614,3 

Orgânico R$ 144.633,1 R$ 43.389,9 R$ 72.316,5 

Seco R$ 59.462,5 R$ 17.838,7 R$ 44.596,8 

Rejeito R$ 286.518,7 R$ 286.518,7 R$ 286.518,7 

Total R$ 490.614,3 R$ 347.747,4 R$ 403.432,1 

 

Tabela 16. Resumo do panorama de desprendimento financeiro 

Metas 

Prognóstico dos custos desprendidos pelo município para 

realização dos serviços de coleta, transporte e destinação final 

dos RSU (R$/ano) 

Custo atual (2015): 390.000,00 

Meta favorável 

Prognóstico 2019  R$ 289.416,6 

Prognóstico 2023  R$ 303.011,1 

Prognóstico 2035  R$ 347.747,4 

Meta desfavorável 

Prognóstico 2019 R$ 384.324,7 

Prognóstico 2023 R$ 379.846,3 

Prognóstico 2035  R$ 403.432,1 

 

Os dados apresentados indicam que o atendimento às metas representaria 

grande economia para o município, podendo até mesmo influenciar diretamente na 

minimização das taxas repassadas aos contribuintes, que devem ser criadas, de 

acordo com o previsto nesse Plano. 

A redução de custos decorrente da minimização do encaminhamento das 

parcelas secas e úmidas dos resíduos sólidos para o aterro sanitário proporcionaria 

à municipalidade, oportunidades de investimentos em tecnologias, ações e 

programas que contemplem a valorização e beneficiamento dos resíduos, 

contribuindo de forma geral para o aprimoramento da gestão dos resíduos sólidos 

gerados.  



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

249 
 

Segundo dados apontados no Plano Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), 

os custos para a disposição final de resíduos sólidos em aterros sanitários 

apresentam-se da seguinte forma:   

 Municípios pequenos (menos de 100 mil habitantes): R$ 54,25/ton;  

 Municípios médios (mais de 100 mil habitantes): R$ 35,46/ton;  

 Municípios grandes (acima de 1 milhão de habitantes): R$ 33,06/ton.  

 

Com o propósito de demonstrar os benefícios advindos da redução de custos 

relacionados com a destinação final dos resíduos sólidos e expor mecanismos para 

a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos 

resíduos sólidos, a OMSA – Soluções Ambientais disponibiliza os custos médios 

para a implantação de estruturas e tecnologias sustentáveis básicas no município 

(Tabela 17), de forma a atender a zona urbana, que podem ser contempladas no 

planejamento para viabilizar o aprimoramento da gestão. A ideia é comprovar que 

a economia pode ser revertida em investimentos.   

 

Tabela 17. Custos para a implantação de tecnologias básicas para a gestão de resíduos 

Observação: Os custos para implantação das unidades podem ser maiores, em virtude de fatores 
como aquisição de área para instalação e equipamentos. 

 

 

 A tabela 18 apresenta a redução de custos e sugestões de investimentos 

para o município de Caraúbas, considerando a economia proporcionada pela 

comparação da situação "Sem Plano de Metas" com os Planos de Metas Favorável 

e Desfavorável. 

  

Empreendimento 
Custo para implantação e 

operação 

Capacidade 

(ton/ano) 

Unidade de Compostagem 8.500,00 257 ton/ano 

Unidade de Recuperação de 

Recicláveis 
31.000,00 105 ton/ano 

Aterro Sanitário 220.000,00 872 ton/ano 
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Tabela 18. Redução de custos e sugestões de investimentos para o município de 
Caraúbas 

Custos 

desprendidos 

(R$/ano) 

Sem 

Plano de 

Metas 

Meta 

favorável 

Meta 

desfavorável 
Meta favorável Meta desfavorável 

Custo atual 

(2015) 
R$ 390.000,00 

Economia 

(R$/ano) 
Investimento 

Economia 

(R$/ano) 
Investimento 

Prognóstico 

de custos em 

2019 

408.319,1 289.416,6 384.324,7 118.902,5 Unidades de 

compostagem 

e triagem 

23.994,5 
Unidade de 

compostagem 

Custos 

Percentuais 
100% 70,9% 94,1% 29,1% 5,9% 

Prognóstico 

de custos em 

2023 

427.498,7 303.011,1 379.846,3 124.487,6 Unidades de 

compostagem 

e triagem 

47.652,4 Unidades de 

compostagem 

e triagem 

Custos 

Percentuais 
100% 70,9% 88,9% 29,1% 11,1% 

Prognóstico 

de custos em 

2035 

490.614,3 347.747,4 403.432,1 142.866,9 Unidades de 

compostagem 

e triagem. 

87.182,2 Unidades de 

compostagem 

e triagem 

Custos 

Percentuais 
100% 70,9% 82,2% 29,1% 17,8% 

OBS.: Caso essas as unidades de compostagem e triagem sejam implantadas no período da meta 
de curto prazo (4 anos), será possível em 2023 instalar um aterro sanitário apenas com as 
economias realizadas pelo município, caso realize cerca de 75% das metas de curto e médio prazo 
estabelecidas no PGIRS. 

 

14.3. Forma de cobrança dos custos dos serviços públicos de limpeza 

urbana 

 

Pelo novo marco legal, a cobrança pelos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos tem que ser feita pelo lançamento de taxa, 

tarifa ou preço público. É nessa direção (Lei Federal Nº 11.445/2010, Art. 29), que 

o município de Caraúbas deverá reformular ou incrementar a forma de cobrança 

dos custos, realizando estudo para viabilização da diretriz de transparência na 

demonstração da lógica de cálculo empregada na composição de custos, além de 

proporções entre níveis de geração e outras considerações. 
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14.4. Sistema de cobrança pelos serviços públicos de limpeza urbana 

e manejo de resíduos sólidos  

 

Os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos são de 

responsabilidade do poder público municipal, que podem executá-los diretamente 

ou por terceirização, mediante licitação e contrato de prestação de serviços.  

Estudos indicam que, em média, 10% do orçamento anual das 

municipalidades são desprendidos com a limpeza pública, que engloba os serviços 

de coleta, varrição, capina, disposição final e tratamento dos resíduos, etc. O 

município de Caraúbas emprega cerca de 4,88% de suas despesas orçamentárias 

com os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos.  

Os custos e preços dos sistemas de limpeza pública diferem de região para 

região, sendo que as quantidades e características dos equipamentos utilizados 

também influenciam esses valores. De um modo geral, na definição de custos de 

coleta de RSU, podemos adotar a seguinte subdivisão:  

 Custos variáveis: são aqueles que mudam em função da quilometragem 

percorrida pela frota de veículos. São subdivididos em combustíveis, 

lubrificantes, rodagem (quilometragem) e peças (acessórios);  

 Custos fixos: são gastos que independem da quilometragem percorrida; em 

seu cálculo estão incluídos os custos do capital (depreciação e 

remuneração). As despesas com pessoal e as administrativas também 

devem ser consideradas.  

 

Para calcular o custo de determinada atividade em limpeza pública é 

necessário coletar inúmeros dados e identificar os gastos com:   

 Mão de obra operacional e administrativa (salários e benefícios);  

 Operação e manutenção dos veículos, combustível, pneus, lubrificação, 

impostos (IPVA), seguros, licenciamento, remuneração e depreciação do 

investimento, e demais equipamentos utilizados, tais como contêineres e 

coletores;  

 Uniformes e equipamentos de segurança individual (EPI’s).  
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O custo da prestação de serviços em limpeza pública consiste basicamente 

na soma das despesas acima relacionadas e, estes gastos podem ser conhecidos 

por despesas ou custos diretos. No caso da terceirização dos serviços, para 

determinação dos preços há necessidade de se calcular os custos diretos, 

acrescentando a taxa de Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), que varia de 25% 

a 30% aproximadamente.  

Para o caso dos serviços serem executados diretamente pelo poder público, 

é necessário também identificar os gastos com a administração, dentre outros. Não 

existe a possibilidade de serem calculados os custos e preços nas diferentes 

atividades de limpeza pública sem se conhecer com certa profundidade o 

planejamento do sistema adotado. Após os levantamentos dos dados, é necessário 

utilizar uma planilha para determinação dos valores.  

Para o sistema de cobrança dos serviços de limpeza urbana, se faz 

necessário informar o tipo de cobrança a ser adotado pelo município, bem como se 

irá existir tarifa para os serviços especiais, tais como: coleta e remoção de entulhos 

de construção, limpeza de lotes vagos, etc. Atualmente o município de Caraúbas 

não possui nenhum tipo de cobrança pelos serviços de limpeza e/ou manejo de 

resíduos sólidos, sendo todas as despesas arcadas pela prefeitura.  

 Logo, é necessário que a prefeitura realize uma estimativa de custos para 

remuneração dos serviços de limpeza urbana através do seu cálculo. Essa  

remuneração deverá ser igual às despesas do sistema, que deverá incluir os gastos 

com pessoal, transporte, manutenção, reposição, renovação de veículos e 

equipamentos; serviços de apoio, inspeção e apoio; despesas de capital, pesquisa 

e desenvolvimento tecnológico e administração. 

 A remuneração do sistema de limpeza urbana pode ser calculada através da 

seguinte equação: 

 

Remuneração = Despesas = Recursos do Tesouro Municipal + Arrecadação da 

Taxa de Coleta de Resíduos (TCR) + Arrecadação de Tarifas e Receitas Diversas. 

 

 Independentemente da forma de gestão, os recursos do Tesouro Municipal 

e a arrecadação de tarifas possíveis devem equivaler ao orçamento do custeio e 

despesas de capital de todas as operações que abrangem a limpeza do município. 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

253 
 

 A arrecadação da Taxa de Coleta de Resíduos (TCR) deverá, 

tentativamente, cobrir o custeio e os investimentos das operações de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos, bem como a limpeza 

de logradouros. A remuneração dos serviços de coleta de resíduos dos grandes 

geradores (restaurantes, hotéis), assim como os serviços passíveis de serem 

tarifados (medidos), como remoções especiais, a coleta de lixo hospitalar e 

remoção de entulho e bens inservíveis, pode ser sustentada pelas próprias 

empresas coletoras, credenciadas pela prefeitura. 

 É sempre bom lembrar que todas as atividades operacionais que não forem 

autossustentadas por tarifas adequadas e por um sistema eficiente de arrecadação 

serão arcadas por recursos do Tesouro Municipal e, portanto, devem ser previstas 

no orçamento do Município, especificamente na rubrica de despesas com limpeza 

urbana, sob pena de obrigar a prefeitura a remanejar recursos preciosos de outras 

áreas. 

Sendo assim, este Plano sugere que o município de Caraúbas analise as 

possibilidades de cobrança pelos serviços relacionados à gestão dos resíduos 

sólidos gerados pela população, baseando-se na quantidade de moradores em 

cada domicílio, através da adoção de Taxa de Coleta de Resíduos (TCR), 

regulamentada por Lei, que deverá ser promulgada no Poder Legislativo Municipal 

(Câmara dos Vereadores). 

A adoção da TCR significaria a partilha de parte dos custos do 

gerenciamento dos RSU com a população, despertando na consciência de cada 

habitante do município, as responsabilidades que devem ter, sob infortúnio de 

serem penalizados pela prefeitura, que seria a responsável por consagrar as 

cobranças, infrações e punições que por ventura venham a ocorrer, com base na 

Lei Municipal a ser criada.  

 

14.5. Sistemática de organização das informações locais ou regionais 

 

 A recepção e encaminhamento de informações é responsabilidade do titular 

dos serviços públicos. O município ou o consórcio intermunicipal, caso haja um 

plano integrado para o consórcio, é obrigado a disponibilizar o PGIRS no Sistema 

Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) além de, 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

254 
 

anualmente, disponibilizar informações sobre os resíduos sólidos, sob sua esfera 

de competência. O relacionamento do município ou consórcio público se dará tanto 

com o SINIR como com o SINISA (Sistema Nacional de Informações em 

Saneamento Básico), que constituirão banco de dados e procedimentos integrados. 

 Deverá ser realizado estudo para definir a compatibilização da disposição 

legal com as peculiaridades, necessidades e capacidades locais, adotando as 

estratégias e metas necessárias. A abordagem dada à questão será de avanço 

gradual e progressivo, prevendo-se os investimentos no tempo para a construção 

desta capacidade gerencial específica. Em um primeiro momento, para 

cumprimento estrito da previsão legal, deve-se executar: 

 Encaminhamento do PGIRS ao SINIR, que deverá ser implantado sob 

coordenação do MMA, IBAMA e/ou SUDEMA; 

 Recepção e análise dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e 

de suas atualizações, rotina anual de renovação da informação (Sistema 

Declaratório) a cargo dos grandes geradores, em caso de existência no 

município; 

 Sistematização e registro das informações coletadas no período da 

construção do diagnóstico para o Plano de Gestão; 

 Inclusão dos dados referentes aos programas e ações implementados a 

partir da aprovação do plano (sobre recursos humanos, equipamentos, 

infraestrutura, custos, resultados, etc.). 

 

 Ao final, em um processo mais sofisticado, deve-se prever, além dos itens 

anteriormente citados e de sua análise conjunta, a integração do banco de dados 

relativo aos resíduos sólidos com os bancos de dados de outras áreas da 

administração municipal, indicando as informações a seguir: 

 Informações sobre finanças (contribuintes, atividades econômicas, receitas 

e despesas, entre outras); 

 Informações sobre habitação e obras (tipologia, eventos construtivos, 

geração de resíduos); 

 Informações sobre o setor de saúde (instalações, nível de ocupação, 

geração de resíduos); 
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 Informações sobre planejamento urbano (demandas para ampliação de 

serviços e outros aspectos). 

 

 Constituir um Sistema de Informações Integrado é uma iniciativa estratégica 

para implementação progressiva de um serviço público eficiente. 
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1. REGRAS PARA O TRANSPORTE E OUTRAS ETAPAS DO 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS 

 

 

 O estabelecimento de regras para o transporte e outras etapas do 

gerenciamento de resíduos sólidos, sujeitos ao plano de gerenciamento específico, 

deve considerar o disposto na Lei Nº 12.305/10 e seu regulamento (Decreto Nº 

7.404/10), as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA (Sistema Nacional 

do Meio Ambiente) e do SNVS (Sistema Nacional de Vigilância Sanitária), as 

disposições pertinentes na legislação federal e estadual, bem como as seguintes 

normas, entre outras:  

 ABNT NBR 10.157/87 – Aterros de resíduos perigosos – Critérios para 

projetos, construção e operação;  

 ABNT NBR 10004/04 – Resíduos Sólidos – Classificação;  

 ABNT NBR 12.807/93 - Resíduos dos serviços de saúde – Terminologia;  

 ABNT NBR 12235/04 – Armazenamento de Resíduos Sólidos Perigosos;  

 ABNT NBR 13.463/95 – Coleta de resíduos sólidos – Classificação;  

 ABNT NBR 7500 – Identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos;  

 ABNT NBR 7501 – Transporte terrestre de produtos perigosos – 

Terminologia;  

 Resolução CONAMA Nº 05/93 – Estabelece normas relativas aos resíduos 

sólidos;  

 Resolução CONAMA Nº 307/2002 - Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil;  

 Resolução CONAMA Nº 313/2002 - Dispõe sobre o Inventário Nacional de 

Resíduos Sólidos Industriais;  

 Resolução CONAMA Nº 358/2005 - Dispõe sobre o tratamento e a 

disposição final dos resíduos dos serviços de saúde e dá outras 

providências;  
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 Resolução RDC ANVISA Nº 306/2004 - Dispõe sobre o Regulamento 

Técnico para o gerenciamento de resíduos dos serviços de saúde.  

 

Para o transporte dos resíduos sólidos domiciliares, são utilizados diferentes 

tipos de veículos, desde os de tração animal até os dotados de dispositivos 

compactadores. Para escolha do veículo coletor, devem ser levados em 

consideração:  

 Tipo e quantidade de resíduos sólidos gerados;  

 Custos dos equipamentos;  

 Condições e custos de operação e manutenção;  

 Outras condições locais, tais como mão de obra, características das vias, 

densidades populacionais e tráfego.  

 

Os tipos de veículos coletores são os mais diversos. Uma primeira grande 

classificação seria dividi-los em motorizados e não motorizados (que utilizam a 

tração animal como força motriz). Os motorizados podem ser divididos em 

compactadores, que chegam a reduzir 1/3 do volume inicial dos resíduos, e comuns 

(tratores e coletores de caçamba aberta, com carrocerias, gaiola ou baú).   

Há também os caminhões multicaçamba, utilizados na coleta seletiva de 

recicláveis, em que os materiais coletados são alocados separadamente dentro da 

carroceria do caminhão. A coleta dos RSU do município de Caraúbas é realizada 

através de dois caminhões com caçamba, com capacidade volumétrica de 5,0 m3, 

não existindo, portanto, a utilização de veículos de tração animal, assim como não 

se aconselha a utilização destes no gerenciamento de resíduos sólidos.  

Geralmente são utilizados os seguintes equipamentos coletores para os 

resíduos domiciliares:  

 Reboque puxado por trator: indicado para a coleta de resíduos sólidos em 

pequenos municípios (até 30 mil habitantes);  

 Caminhão tipo gaiola: estes dispõem de uma gaiola acoplada a uma 

caçamba. Indicado para pequenos e médios núcleos urbanos ou para 

periferia de grandes municípios. Utilizado também para a coleta seletiva, por 

não compactar os materiais que se destinam à reciclagem;  
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 Caminhão compactador: realiza a compactação dos resíduos, tendo assim, 

maior capacidade de transportar os resíduos, sendo indicado para coleta em 

áreas de maior densidade populacional (acima de 5 milhões de habitantes).  

 

Na Figura 56 é apresentado um modelo de caminhão, com gaiola acoplada, 

para coleta dos resíduos sólidos urbanos, especialmente aqueles passíveis de 

reutilização e/ou reciclagem.       

 

Figura 56. Caminhão com gaiola para coleta dos resíduos 

 

 

A operação de coleta engloba desde a partida do veículo de sua garagem, 

compreendendo todo o roteiro gasto na viagem para remoção dos resíduos dos 

locais onde foram acondicionados aos locais de descarga, até o retorno ao ponto 

inicial. O município de Caraúbas possui um sistema de coleta dos resíduos 

eficiente, pois utiliza um veículo adequado a sua realidade populacional (Reboque 

puxado por trator), sendo recomendada apenas a adoção de revisões preventivas, 

periodicamente.  

 Com relação à alternativa para o consórcio entre municípios circunvizinhos, 

faz-se necessário a construção de uma estação de transbordo no município, onde 

os resíduos seriam acumulados até sua capacidade máxima, para que então 

fossem transportados até o aterro sanitário consorciado. Outra alternativa seria a 

aquisição de apenas um caminhão gaiola com maior capacidade, que atendesse a 
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todos os municípios participantes do consórcio, dividindo os custos de transporte, 

manutenção e depreciação do veículo.  

 Essas alternativas ocasionariam uma solução regionalizada viável, 

atendendo o que preconiza a Lei Nº 12.305/2010 com relação à busca de soluções 

integradas. Além de comportar o armazenamento dos resíduos, as áreas de 

transbordo nos municípios consorciados também poderiam agrupar uma central de 

triagem e compostagem, reduzindo assim os custos com o transporte dos 

resíduos/rejeitos. Além disto, estas ações trariam outros benefícios, tais como:   

 Geração de emprego e renda nos próprios municípios;  

 Reintegração de catadores na sociedade;  

 Redução de custos com a coleta;  

 Minimização de gastos para compra de veículos adicionais;  

 Prolongamento da vida útil do sistema de triagem dos resíduos implantados 

nos municípios consorciados.   

 

 

2. OPERACIONALIZAÇÃO DA LIMPEZA DE VIAS E LOGRADOUROS  

 

 

As ruas, praças e demais logradouros públicos devem ser mantidos limpos, 

tanto por questões de asseio estético como para prevenir a proliferação de doenças 

resultantes do incremento de vetores, como ratos, moscas, mosquitos, baratas e 

aves, contribuindo para o saneamento básico do município.   

Isto também evita danos à saúde, decorrentes do contato com poeira que 

carrega microrganismos patogênicos, bem como aspectos de segurança, 

prevenindo danos a veículos, segurança de tráfego e funcionamento do sistema de 

drenagem superficial de águas pluviais.   

Os principais tipos de resíduos sólidos e rejeitos de logradouros urbanizados 

são:   

 Partículas resultantes da abrasão da pavimentação;  

 Borrachas de pneus e resíduos de pastilhas e lonas de freios;  

 Areia e terra carregada por pneus;  

 Folhas e galhos de árvores, mato e ervas daninhas;  
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 Papéis, plásticos, jornais e embalagens;  

 Resíduos sólidos domiciliares;  

 Dejetos de cães e outros animais;  

 Partículas resultantes de poluição atmosférica.  

 

O município de Caraúbas deverá manter a limpeza pública de logradouros, 

que consiste em:  

a) Varrição  

b) Capina e raspagem  

c) Roçagem  

d) Limpeza de ralos  

e) Limpeza de feiras  

f) Serviços de remoção  

g) Limpeza de áreas turísticas.  

 

a) Varrição  

O município deverá elaborar, de acordo com suas características locais, 

planos anuais de varrição dos logradouros públicos em geral, definindo metas 

como:  

 

Qualidade da varrição  

 Testes de Produtividade;  

 Definição dos pontos formadores de opinião;  

 Definição das frequências de varrição; 

 Traçado de novo plano anual de varrição.  

 

Produtividade  

 Varrição mecanizada: maior produtividade;  

 Varrição manual: menor produtividade;  

 Deve ser dada preferência pela varrição manual, porque gera inclusão 

social.  
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Utensílios, ferramentas e vestuário  

 Vassoura grande;  

 Vassoura pequena;  

 Enxada para limpeza de ralos;  

 Calça, blusão e boné;  

 Transporte adequado para os trabalhadores.  

 

O Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS, 2008) indica 

que o custo médio para os serviços de varrição gira em torno de R$ 53,32/km 

varrido, com uma produtividade de 1,3 km/dia/funcionário (Ministério das Cidades, 

2010).  

 

b) Capina e raspagem  

Devem ser realizadas nas sarjetas, após chuvas ou inundações.  

 

Utensílios, ferramentas e vestuário  

 Enxada, chibanca, raspadeira e ancinho.  

 

c) Roçagem  

Este procedimento se faz necessário para o corte de mato ou ervas 

daninhas.  

 

Produtividade  

 Manual: baixa produtividade;  

 Manual/mecânico: média produtividade;  

 Mecânica: alta produtividade.  

 

Utensílios, ferramentas e vestuário  

 Foice roçadeira ou foice gavião;  

 Alfange;  

 Forcado de quatro dentes e vassoura de mato.  
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Equipamentos mecânicos para roçagem de mato  

 Roçadeira; 

 Motosserra;  

 Braço roçador;  

 Microtrator aparador de grama;  

 Roçadeira rebocada;  

 Triturador de galhos estacionado ou rebocado.  

 

d) Limpeza de ralos  

Os agentes responsáveis pela varrição de ruas muitas vezes ajudam a 

entupir ralos. Por este motivo, os próprios varredores devem ser os responsáveis 

pela limpeza dos ralos, pois neste caso a prática de varrição para ralos 

praticamente desaparece.   

 

Utensílios, ferramentas e vestuário  

 Alavanca, marreta, talhadeira e chave de ralo.  

 

A limpeza de ralos deve ser periódica e repetida, em caso de precipitações.  

 

e) Limpeza de feiras   

O município de Caraúbas deverá manter, no mínimo, 01 (um) trabalhador 

com sacos plásticos e 01 (um) coletor durante a realização das feiras livres, caso 

estas venham a ocorrer futuramente. 

 

Utensílios, ferramentas e vestuário  

 Rodo de madeira para limpeza da área das feiras  

 

f) Serviços de remoção  

Varia muito em função do tipo de resíduo.  

 

Utensílios, ferramentas e vestuário  

 Pá mecânica de remoção;  

 Gadanho; 
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 Pás manuais.  

 

g) Limpeza de áreas turísticas  

Faz-se necessária a limpeza manual ou mecaniza de áreas turísticas 

existentes no município. 

 

Utensílios, ferramentas e vestuário  

 Ancinho, cesto de tela, forcado de 10 dentes;  

 Manilhas com sacos plásticos e coletores móveis. 

 

 

  



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

265 
 

 

 

CAPÍTULO 5 

_________________________________________________________________ 

 

 

PROGNÓSTICO DA GESTÃO DE RESÍDUOS 
SÓLIDOS DE CARAÚBAS 
 

 

1. INTRODUÇÃO ...................................................................................... 266 

 
2. METODOLOGIA.................................................................................... 267 
2.1. Seleção de variáveis .............................................................................. 267 
2.2. Crescimento populacional e taxas de geração de resíduos sólidos 
domiciliares ........................................................................................................ 268 
 
3. PROGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS ................... 269 
 
4. PROGNÓSTICO RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ................ 272 

 
5. PROGNÓSTICO RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO ..... 274 

 
6. PROGNÓSTICO RESÍDUOS INDUSTRIAIS ........................................ 275 

 
7. PROGNÓSTICO RESÍDUOS ESPECIAIS ............................................ 276 

 

 

 

 

  



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

266 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo do prognóstico objetiva estabelecer estimativas para a situação 

dos resíduos sólidos para diferentes horizontes de tempo, procurando-se criar um 

cenário prospectivo, caso nenhuma medida venha a ser implementada na sua 

gestão.   

No prognóstico realizaram-se projeções para as diversas tipologias de 

resíduos sólidos, tais como resíduos sólidos urbanos (RSU), resíduos dos serviços 

de saúde (RSS) e resíduos de construção e demolição (RCD). Para os demais tipos 

de resíduos (industriais - RSI e especiais - RSE) não foi possível estabelecer 

cenários prognosticados, por conta da carência de dados disponibilizados pelo 

município, porém, assim como para as demais tipologias de resíduos, foram 

sugeridas ações a serem tomadas para o aprimoramento da gestão destes 

materiais.   

No caso dos RSU e RSS para os cenários prognosticados, além dos dados 

de geração diária e mensal dos resíduos, foram consideradas variáveis que 

contemplam a taxa de crescimento populacional do município, em conjunto com 

fatores como mudanças de hábitos de consumo, migrações, etc., que repercutem 

diretamente no aumento da geração de resíduos.   

Para os RCD, foi possível estimar quadros futuros utilizando-se fatores 

estatísticos informados pela Associação Brasileira de Empresas de Limpeza 

Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2014), relacionando-os aos dados 

informados pela prefeitura acerca das quantidades aproximadas geradas 

mensalmente. Consideraram-se, também, os índices de crescimento populacional 

da região.   

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

anos de 1980, 1991, 1996, 2000, 2007, 2010 e 2014, disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os horizontes de tempo estudados 

prolongam-se até 2035, sendo possível ilustrar cenários futuros, bem como gerar 
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parâmetros para o dimensionamento dos sistemas que venham a ser 

posteriormente implantados.  

Esse capítulo descreve detalhadamente os métodos utilizados para 

prognosticar os dados e construir cenários pautáveis para a gestão dos resíduos 

sólidos, de acordo com os quadros evidenciados.   

 

2. METODOLOGIA 

 

2.1. Seleção de variáveis  

 

Para descrever como o município de Caraúbas poderá enfrentar e planejar 

quadros prognosticados, referentes às diversas tipologias de resíduos gerados, 

tornou-se necessário estabelecer um elenco de parâmetros que permitiram 

desenhar um cenário de proposições de soluções para três horizontes de tempo. 

Estes horizontes foram estabelecidos de acordo com as necessidades de ações, 

em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Assim, foram definidos três grupos estratégicos para a condução das ações: 

Horizonte em Curto Prazo (1 a 4 anos); Horizonte em Médio Prazo (4 a 8 anos); e 

Horizonte em Longo Prazo (8 a 20 anos). A figura abaixo ilustra a organização 

temporal dessas ações e seus respectivos horizontes.  

 

Figura 57. Histograma das ações e horizontes temporais 
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2.2. Crescimento populacional e taxas de geração de resíduos 

sólidos domiciliares 

 

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

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

taxa de geração per capita dos resíduos sólidos domiciliares é dependente dos 

hábitos de consumo e estes de outros fatores, como a densidade urbana e a renda 

média, conforme anteriormente explicado.   

O cálculo adotado para prever o crescimento populacional do município de 

Caraúbas baseou-se exclusivamente nos dados populacionais obtidos junto ao 

IBGE. Para a estimativa da população para curto, médio e longo prazo, foi utilizado 

modelo baseado em uma equação logarítmica, determinado por testes realizados 

para outros municípios, aplicando-se o de maior representatividade.  

Esta metodologia consiste na estimativa da população, utilizando-se 

coeficientes lineares e angulares a serem determinados, sendo possível estimar o 

crescimento anual da população, aplicando o ano desejado. A expressão inversa 

da equação de primeiro grau apresentou uma melhor proximidade para projeção 

da população, de acordo com teste realizado entre diversas fórmulas com dois 

parâmetros (a e b) .A fórmula e seus coeficientes estão apresentados a seguir.  

 

𝑷 =  𝟏 (𝒂. 𝒙 + 𝒃)⁄  

Onde: 

P = População prevista no ano de horizonte do Plano (2019, 2023 e 2035); 

Coeficiente “a” = -0.18518046197*10-5; 

Coeficiente “b” = 0.39783910531*10-2; 

 

Durante a realização do diagnóstico, admitiu-se que a taxa da geração de 

resíduos sólidos domiciliares venha a elevar-se na maioria dos municípios, 

tendendo a estabilizar-se em patamares distintos. Com isso, a geração per capita 

de resíduos foi calculada utilizando a equação abaixo:  

 

𝑮𝑷𝑹 =
𝑸𝑻𝑺

𝑷𝑨𝑻
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Onde:  

GPR = Geração per capita de resíduos (kg/hab.dia);  

QTS = Quantidade de resíduos coletados por dia (kg);  

PAT = População com coleta de resíduos (hab). 

 

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

considerando variáveis voltadas ao crescimento populacional e, para alguns casos, 

foram introduzidas nos cálculos variáveis que exprimem o aumento da geração de 

resíduos sólidos, não somente por conta do crescimento populacional, mas também 

por conta de fatores diversos como crescimento econômico, modificações de 

parâmetros de consumo, dentre outros.  

Desta forma, foi possível estimar a evolução das quantidades geradas, 

considerando-se fatores relevantes amplamente apoiados pelo referencial teórico.  

 

 

3. PROGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS  

 

 

O município de Caraúbas, ao se projetar para atender as metas previstas na 

versão preliminar do Plano Nacional de Resíduos Sólidos (Setembro/2011), deve 

planejar e estruturar novas formas para o encaminhamento das frações úmidas e 

secas dos RSU que deixarão de ser aterradas.   

O cenário ideal seria encaminhar a maior parcela dos RSU secos para a 

reciclagem e a maior parcela dos úmidos para a compostagem ou algum outro tipo 

de técnica que enfatize a recuperação e captação energética, conforme preconiza 

a Lei Federal nº 12.305/2010. 

Logo, analisando os dados diagnosticados, percebe-se a importância da 

criação de alternativas para o modelo de gestão do galpão de triagem e da 

cooperativa ou associação, estudando as possibilidades de remuneração por 

serviços ambientais, em conjunto com a capacitação dos catadores.  

A ideia é propiciar para a administração municipal e para a sociedade, a 

apropriação do conhecimento e da capacidade dos próprios catadores de achar as 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

270 
 

soluções, baseando-se no conhecimento prático que eles desenvolveram ao longo 

dos anos.  

Como alternativa para o problema da valoração dos resíduos enfrentados 

pelos catadores, seria oportuna a implantação de uma Central Municipal de 

Comercialização ou até mesmo uma Central Regional, que poderia ser instalada 

em um município de referência da região, a exemplo de Sumé/PB ou Boqueirão/PB, 

possibilitando um ganho de escala e comercialização direta junto aos grandes 

receptores, sem necessariamente passar pelos atravessadores.      

Quanto aos RSU, entendeu-se que a busca por soluções deve ser pautada 

em alternativas que contemplem as novas tecnologias, visando o 

aproveitamento/valorização integral das diversas tipologias de resíduos, gerando 

uma quantidade mínima de rejeito e favorecendo o que preconiza a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos. Estas soluções podem ser empregadas através da 

construção da unidade de compostagem e recuperação de recicláveis no município, 

auxiliando o tratamento integral dos resíduos sólidos gerados (Figura 58). 

 
Figura 58. Ações nos horizontes temporais sobre Resíduos Sólidos Urbanos 

 

 

Segundo os dados diagnosticados, o município de Caraúbas gera cerca de 

2,39 ton/dia de RSU (0,612 kg/hab/dia). O prognóstico deste quadro leva em conta 

apenas a variável do crescimento populacional, em curto, médio e longo prazo, 

apontando os seguintes resultados: 
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Tabela 19. Cenários de geração futura de RSU nos horizontes temporais 

Ano 2015 2019 2023 2035 

População (hab) 4049 4174 4307 4763 

Geração (ton/dia) 2,48 2,55 2,63 2,91 

 

 Contudo, tomando como base o índice disponibilizado pela ABRELPE, que 

considera um aumento anual de 2,9% na geração de RSU (por conta de variáveis 

de consumo, índices migratórios, geração diária de RSU, crescimento 

populacional), temos um novo quadro. Supondo-se que o índice de 2,9% possa 

variar de município para município, por conta de características individuais e 

específicas, optou-se por prognosticar o aumento da geração dos RSU em três 

novos cenários, considerando taxas de crescimentos anuais da geração de RSU 

de 5, 10 e 15% ao ano.   

Os cenários demonstram que o aumento da geração de resíduos sólidos 

pode oscilar em cenários otimistas ou pessimistas, dependendo das características 

do município, como apresentado na Tabela 20.  

 

Tabela 20. Estimativa da geração de resíduos sólidos no município de Caraúbas 

Cenários 

Aumento da 

Geração de RSU 

(ton/dia) 

Anos 

2015 2019 2023 2035 

Otimista 5% 2,48 2,55 2,64 2,91 

Mediano 10% 2,60 2,68 2,77 3,06 

Pessimista 15% 2,73 2,81 2,90 3,21 

 

Segundo dados apresentados no Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 

(ABRELPE, 2014), a geração de RSU no país cresceu 2,9% de 2013 para 2014, 

índice superior à taxa de crescimento populacional no período, que foi de 0,9%.  

Conforme comprovado pela ABRELPE, é evidente que o crescimento 

populacional, isoladamente, não é o único fator responsável pelo aumento da 

geração de resíduos. Variáveis como mudanças de hábitos de consumo da 

população, elevação do poder aquisitivo, migrações, etc., em conjunto com o 

crescimento populacional, repercutem diretamente na elevação desta geração.  

Com o propósito de prever a quantidade de RSU gerados no município e 

estabelecer planos e ações que visem assegurar a gestão satisfatória destes 
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resíduos, os cálculos efetuados no diagnóstico e prognóstico foram pautados com 

base na taxa de crescimento da geração de RSU, informada pela ABRELPE, 2014 

(2,9%). 

A média de geração per capita encontrada para o município de Caraúbas 

aponta o valor de 0,612 kg/habitante/dia, dado inferior à média da região nordeste 

do Brasil, que atingiu 0,752 kg/habitante/dia em 2014 (ABRELPE, 2013). 

Ao considerarmos as demais variáveis acima mencionadas e utilizarmos 

como base, para os cálculos prognosticados, o incremento de 2,9% na geração de 

RSU, teremos um aumento médio no município de Caraúbas de aproximadamente 

76,72 kg/dia. A Tabela 21 apresenta o prognóstico em curto, médio e longo prazo 

da geração de RSU no município de Caraúbas, considerando a taxa de crescimento 

da ABRELPE (2014).  

 

Tabela 21. Prognóstico da geração de RSU, considerando todas as variáveis em conjunto 
com o crescimento populacional 

Taxa de 

crescimento da 

geração de RSU 

Geração 

atual - 2015 

(ton/dia) 

Geração em 

curto prazo - 

2019 (ton/dia) 

Geração em 

médio prazo - 

2023 (ton/dia) 

Geração em 

longo prazo - 

2035 (ton/dia) 

2,9% 2,48 2,63 2,71 3,00 

 

 

4. PROGNÓSTICO RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE  

 

 

 A geração dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) são originadas dos 

dois estabelecimentos de saúde existentes, a ‘Unidade Básica de Saúde 

Vasconcelos Jordão’ situada na zona urbana e a ‘Unidade Básica de Saúde José 

Clemente de Queiroz’ situada na zona rural no distrito de ‘Barreiras’, o prognóstico 

efetuado aplicar-se-á somente aos dados de geração dos estabelecimentos 

públicos. 

 Em caso da implantação futura de mais empreendimentos de saúde 

privados, far-se-á necessária a criação de cadastros e planilhas destes 

estabelecimentos e a exigência dos Planos de Gerenciamento dos Resíduos dos 

Serviços de Saúde – PGRSS, conforme RDC N° 306/2004 da ANVISA e a 

Resolução CONAMA Nº 358/2005. No caso do Consultório Odontológico já 
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existente, será necessário a elaboração do PGRSS, devendo ser apresentado `a 

Prefeitura Municipal de Caraúbas.   

A concepção futura do município em relação às ações nos horizontes 

temporais (curto, médio e longo prazo) sobre os RSS é retratada na figura a seguir:   

 

Figura 59. Ações nos horizontes temporais para os Resíduos dos Serviços de Saúde 

 
 

 Segundo os dados diagnosticados, o município de Caraúbas gera 

atualmente cerca de 22,4 kg/mês de RSS (0,746 kg/dia). O prognóstico deste 

quadro, levando em conta apenas a variável do crescimento populacional, em curto, 

médio e longo prazo, aponta os seguintes resultados:  

 

Tabela 22. Cenários de geração futura de RSS nos horizontes temporais 

Ano 2015 2019 2023 2035 

População (hab) 4049 4174 4307 4763 

Geração (kg/mês) 22,2 22,9 23,6 26,1 

 

Segundo pesquisa da ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de 

Limpeza Pública e Resíduos Especiais (2014), a coleta de RSS no Estado da 

Paraíba equivale a 0,646 kg/hab/ano, sendo maior do que a quantidade coletada 

no Município de Caraúbas (aproximadamente 0,067 kg/hab/ano). Com relação à 

capacidade instalada de tratamento de RSS no estado da Paraíba, a Tabela 23 

apresenta algumas informações.  
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Tabela 23. Capacidade Instalada de Tratamento de RSS no estado da Paraíba 

Capacidade instalada (ton/ano x tecnologia) 

Autoclave Incineração Microondas TOTAL 

- 780 - 780 

Fonte: ABRELPE, 2014. 

 

Nota-se que a demanda atual de encaminhamento dos RSS do município de 

Caraúbas é compatível com a Capacidade Instalada de Tratamento de RSS no 

estado da Paraíba, porém o município mais próximo, com incinerador licenciado 

para esta atividade, situa-se a cerca de 112 km de distância em Campina 

Grande/PB.  

Sendo assim, será necessário a contratação de uma empresa especializada 

para o transporte e destinação adequada dos RSS. Outra possibilidade seria 

aproveitar o consórcio de saúde existente na região do Cariri Paraibano, com vistas 

ao encaminhamento dos RSS para incineração em Campina Grande, através de 

parceria com os demais municípios (aquisição de carro específico para coleta dos 

resíduos). 

 

 

5. PROGNÓSTICO RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO E DEMOLIÇÃO  

 

 

 O diagnóstico dos Resíduos de Construção e Demolição (RCD) indicou que 

o município de Caraúbas não necessita de uma usina de reciclagem. Contudo, se 

faz necessário um controle da geração desses resíduos, necessitando cadastrar 

empreendimentos geradores e implementar os Planos de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil – PGRCC. 

A concepção futura do município em relação às ações nos horizontes 

temporais (curto, médio e longo prazo) sobre os RCD é retratada na figura a seguir:   
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Figura 60. Ações nos horizontes temporais sobre Resíduos de Construção e Demolição 

 

 

 Segundo os dados diagnosticados, o município de Caraúbas não possui 

dados da geração de resíduos da construção civil. Contudo, a prefeitura deverá 

manter e aprimorar as ações que vem realizando em relação ao gerenciamento dos 

RCD gerados no município de Caraúbas (operações "tapa buraco" nas vias de 

acesso e nivelamento/aterramento de terrenos e fundações), além de desenvolver 

ações de segregação e reutilização dos resíduos por classe.  

 

 

6. PROGNÓSTICO RESÍDUOS INDUSTRIAIS  

 

 

 Embora o município de Caraúbas não possua nenhuma evidência da 

geração de resíduos industriais, em virtude da ausência de indústrias na região, 

sugere-se a adoção de medidas que possam regulamentar a geração desses 

resíduos, quando alguma indústria vier a se instalar no município futuramente, de 

modo que possam ser determinadas ações pautadas em um quadro prognosticado, 

visando o estabelecimento de diretrizes e metas específicas em contexto local e 

regional.  

 

 



PLANO DE GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO 

MUNICÍPIO DE CARAÚBAS/PB  

 

276 
 

 

 

7. PROGNÓSTICO RESÍDUOS ESPECIAIS  

 

 

 Os gestores municipais estão informados acerca da logística reversa, 

instituída e regulamentada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. A adesão à 

Lei Federal nº 12.305/2010, que implanta a logística reversa através de parcerias, 

dará suporte à criação de locais para o destino final adequado desse tipo de 

resíduo.    

 Para isso, a Prefeitura Municipal de Caraúbas deverá realizar ações junto ao 

comércio local, identificando os geradores de resíduos pertencentes à logística 

reversa e sensibilizando-os para a sua gestão compartilhada, através da 

elaboração de material publicitário para distribuição na região, obtendo apoio dos 

comerciantes e distribuidores do município.  

 Recomenda-se, ainda, a adoção de projetos integrados que possibilitem que 

vários municípios circunvizinhos se beneficiem de ações coletivas, diminuindo os 

custos com a operacionalização e divulgação do programa de logística reversa, 

pois estes seriam todos partilhados entre os municípios. 

 A utilização de Pontos de Entrega Voluntária – PEV’s deverá ser implantada 

na zona urbana e a destinação dos resíduos especiais deverá seguir o princípio da 

logística reversa, sendo entregue para os receptores cadastrados em órgão 

ambiental, distribuidores ou fabricantes do produto que gerou o resíduo. A figura 61 

apresenta algumas ações a serem realizadas nos horizontes temporais com 

relação aos resíduos especiais.  
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Figura 61. Ações nos horizontes temporais sobre Resíduos Especiais 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

 

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) de 

Caraúbas fornece subsídios para que o município estabeleça, implemente, 

mantenha e aprimore a gestão de seus resíduos, em cumprimento à Lei Federal nº 

12.305, de 02 de agosto de 2010.  

O principal objetivo da gestão integrada de resíduos sólidos é administrar 

esta frente de forma sustentável, visando promover a harmonia entre os pilares 

ambientais, sociais e econômicos, por meio da adoção de medidas corretivas, 

preventivas e educativas.   

Contudo, para que esta ideia seja concretizada e não se transforme num 

desiderato de boas intenções, que não ganha ação no cotidiano do município, 

recomenda-se a atuação de Comitês Administrativos e Executivos (ou outras 

entidades) responsáveis por exercer de forma sistêmica, contínua e 

desburocratizada a fiscalização, monitoramento e avaliação das ações propostas 

neste PMGIRS. Sugere-se, ainda, que estes Comitês sejam compostos por 

representantes de Conselhos, Secretarias e/ou Associações que já abordem em 

seu cotidiano as questões relacionadas aos resíduos sólidos e que determinem a 

prática da execução de reuniões periódicas sobre o assunto, a fim de facilitar a 

interação entre os fatores a serem verificados.  

Reforçando a necessidade da atuação de Comitês Administrativos e 

Executivos, ressalta-se que o poder público, em conjunto com o setor empresarial 

e a coletividade são os responsáveis pela efetividade das ações voltadas para 

assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

Em relação ao processo de elaboração deste documento, foi evidenciada a 

necessidade de incrementar os procedimentos de coleta das informações e dados 

relacionados com as diversas tipologias de resíduos sólidos na próxima revisão do 

Plano, de modo que possam ser estabelecidas metas, diretrizes e estratégias 

embasadas em estudos adicionais específicos, que visem fortalecer e precisar 

ainda mais o gerenciamento destes materiais.     
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Convém salientar, também, que atualmente um dos maiores desafios das 

administrações públicas é a gestão dos RSU. Esta tipologia de resíduo é gerada 

em quantidades excessivas e os locais voltados para a destinação/disposição final 

dos mesmos encontram-se cada vez mais saturados.          

Por conta destes fatores, embora o PMGIRS tenha abordado questões 

relacionadas aos demais tipos de resíduos gerados pelo município de Caraúbas, 

visivelmente foram priorizadas tratativas relacionadas aos RSU, tendo em vista a 

urgência em estabelecer parâmetros de controle.  

No entanto, conforme o cenário dos RSU for apresentando avanços 

significativos no que tange aos serviços relacionados a esta gestão, 

concomitantemente as demais classes de resíduos serão igualmente priorizadas. 

É evidente que as ações voltadas para melhoria da gestão dos resíduos sólidos foi 

impulsionada e tende a ser aperfeiçoada cada vez mais com o passar do tempo.  

 

 

2. MONITORAMENTO E VERIFICAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

 

A Lei Federal nº 12.305/2010 estabelece que o PGIRS seja revisto, no 

mínimo a cada quatro anos, no entanto, haverá o incremento dos estudos e planos 

específicos no prazo de um ano. O PGIRS é parte integrante do Plano Municipal 

de Saneamento Básico, que deverá ser realizado obrigatoriamente pela prefeitura 

de Caraúbas, em atendimento à Lei Federal nº 11.445/2007 e seu Decreto de 

Regulamentação nº 7.217/2010.  

O monitoramento e verificação de resultados devem ser realizados com o 

apoio, sobretudo dos indicadores de desempenho definidos no Plano, para que 

sejam aplicadas as correções necessárias nas revisões. Além disso, são elementos 

importantes de monitoramento: 

 

 Implantação de Ouvidoria (órgão para recebimento de reclamações, 

avaliações e denúncias) ou utilização de órgão ou serviço já existente no 

município; 
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 Estabelecimento de rotinas para avaliação dos indicadores, tais como a 

produção de relatórios periódicos que incluam a análise dos registros feitos 

pela Ouvidoria; 

 Reuniões do órgão colegiado com competência estabelecida sobre a gestão 

dos resíduos sólidos. 

 

O órgão colegiado a ser estabelecido, em atendimento ao Art. 34 do Decreto 

nº 7.217/2010, deverá ser o grande instrumento de monitoramento e verificação de 

resultados, pela possibilidade que oferece de convivência entre os diversos agentes 

envolvidos. 

 

 

3. ELABORAÇÃO DA LEGISLAÇÃO  

 

 

 O município de Caraúbas não possui nenhum tipo de Lei Municipal própria 

para a questão dos resíduos sólidos. Desta forma, fica evidenciada a necessidade 

de recomendar que a administração municipal coloque em seus planejamentos, a 

implantação de legislações locais em conformidade com a nova Política Nacional 

de Resíduos Sólidos, estabelecida pela Lei Federal Nº 12.305/2010, regulamentada 

pelo Decreto Nº 7.404/2010.  

 É importante ressaltar, ainda, que essa implantação deve contemplar a visão 

integrada e sinérgica de atuação consorciada entre municípios circunvizinhos, uma 

vez que as legislações municipais devem permitir a viabilização da implantação de 

ações conjuntas, regionais e integradas.      

 Como um exemplo, podemos citar a situação em que determinado 

empreendimento para disposição final de resíduos sólidos seja implantado no 

município de Caraúbas, com o objetivo de atender não somente à demanda própria, 

mas também as demandas dos demais municípios circunvizinhos. Neste caso, a 

legislação municipal deve permitir o recebimento dos resíduos dos demais 

municípios.  

 As diretrizes definidas no PGIRS, para adequação das práticas locais no 

município de Caraúbas aos conceitos da PNRS, poderão demandar o 
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encaminhamento, pelo Comitê Diretor, de propostas de alteração de dispositivos 

legais existentes, incompatíveis com as novas orientações.   

 As alterações necessárias podem configurar-se como um Código de 

Resíduos Sólidos (nos moldes do Código de Obras, Código de Posturas, Código 

Sanitário, etc.), de abrangência local ou regional (consórcio público). Podem ser 

citados como aspectos a serem disciplinados por legislação local: 

 Posturas relativas às matérias de higiene, limpeza, segurança e outros 

procedimentos públicos relacionados aos resíduos sólidos, bem como os 

relativos à sua segregação, acondicionamento, disposição para coleta, 

transporte e destinação final, disciplinando aspectos de responsabilidade 

compartilhada e dos sistemas de logística reversa; 

 Os limites de volume que caracterizam pequenos geradores e serviços 

públicos de manejo de resíduos sólidos; 

 A operação de transportadores e receptores de resíduos privados 

(transportadores de entulhos, resíduos de saúde, resíduos industriais, 

sucateiros e ferros velhos, entre outros); 

 Procedimentos relativos aos Planos de Gerenciamento que precisam ser 

recepcionados e analisados no âmbito local; 

 Os procedimentos para a mobilização e trânsito de cargas perigosas no 

município; 

 Os instrumentos e normas de incentivo para o surgimento de novos negócios 

com resíduos; 

 Os mecanismos de recuperação dos custos pelos serviços prestados por 

órgãos públicos (taxas, tarifas e preços públicos); 

 Os programas específicos previstos no PGIRS; 

 O órgão colegiado, as representações e a competência para participação no 

controle social dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de 

resíduos sólidos; 

 Estudar a viabilidade da emissão de certificado de conclusão de obras, 

desde que sejam apresentados notas fiscais e certificado da empresa 

coletora de RCD, atestando a correta destinação dos resíduos.    
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 A decisão de editar ou não o PMGIRS como uma legislação específica não 

é definida explicitamente na Política Nacional de Resíduos Sólidos e dependerá 

das decisões locais.  

 

 

4. REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

 

Conforme previsto na Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010, o Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) deve ser submetido 

periodicamente a revisões, observando prioritariamente os períodos de vigência 

dos planos plurianuais municipais.  

O propósito de revisar constantemente o PMGIRS é adequá-lo, de acordo 

com o contexto temporal, ambiental, econômico e social pelo qual o município 

encontra-se e traçar objetivos e metas condizentes com estas realidades, de modo 

que a gestão dos resíduos sólidos atenda às necessidades evidenciadas e seja 

cada vez mais eficaz, garantindo o atendimento às leis ambientais aplicáveis.  

Cabe ao Comitê Diretor, em conjunto com a municipalidade, definir a 

periodicidade de revisão do PMGIRS. Ressalta-se que as revisões não devem 

ultrapassar o período de 4 anos.  

 

 

5. EMENDAS E ADENDOS  

 

 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) é fruto de um 

convênio firmado em 2014, entre a Prefeitura Municipal de Caraúbas e uma 

empresa privada de consultoria em Engenharia Sanitária e Ambiental (OMSA – 

Soluções Ambientais), com sede em Campina Grande/PB. Os recursos 

necessários para elaboração do PGIRS foram advindos da prefeitura (recursos 

próprios).  
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A etapa do “Diagnóstico” do município foi executada no ano de 2014, desta 

forma a propagação do trabalho em suas fases conseguintes (“Prognóstico”, “Matriz 

de Alternativas e Construção de Cenários”, "Análise de Possibilidades da Gestão 

Associada" e "elaboração do PGIRS") tomou como base o cenário evidenciado no 

referido período.  

Desde a época do diagnóstico até o momento da validação do PGIRS 

(ocorrida no ano de 2015), diversos quadros e cenários anteriormente detectados 

não sofreram alterações relevantes. Contudo, algumas alterações na gestão dos 

resíduos sólidos indica uma evolução, já em consonância com os requisitos e 

premissas da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

O capítulo “Emendas e Adendos” objetiva justamente registrar os avanços 

do município de Caraúbas frente à gestão de seus resíduos sólidos. Porém, 

salienta-se que as próximas revisões do documento deverão levar em conta as 

informações mais atualizadas, para nova reestruturação das fases abaixo 

relacionadas:  

 Prognóstico;  

 Tendências da Gestão dos Resíduos Sólidos;  

 Matriz de Alternativas e Construção de Cenários;   

 Diretrizes e Estratégias.  

 

Os dados atuais de geração dos RSU foram prognosticados com o propósito 

de demonstrar ao município as estimativas de geração destes materiais, em curto 

(2019), médio (2023) e longo prazo (2035), e alertá-lo quanto à necessidade de 

planejamentos futuros para a gestão da demanda dos RSU.     
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MODELO SIMPLIFICADO PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC 
 
 

1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

Endereço: 

Bairro: 

Classificação Fiscal: 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DO RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL - PGRCC  

 
Nome:  

R.G.:       

Profissão:   

Registro no Conselho:  

 

3. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  

 

3.1  Área a construir: ______________m² 

 

3.2  Haverá demolição de edificação existente? 

 

□ Não    

 

□ Sim    

 

3.2.1  Estimar o volume de resíduos gerado na demolição: ________m³ 

       

3.2.2  Estimar o peso dos resíduos de demolição gerados: ________kg 

 

3.3  Haverá movimento de terra com necessidade de empréstimo ou bota-fora? 

 

□ Não  

 

□ Sim        

 

3.3.1  Bota-fora :       Volume:________ m³ 

          

Peso:_______________kg 

  

3.3.2  Empréstimo:    Volume :________m³ 

 

Peso:_______________kg 

 

 

Informar o local de empréstimo/jazida e documento que comprove que o material não está 

contaminado 
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4. APRESENTAR CROQUIS DO CANTEIRO DE OBRAS, INDICANDO LOCAIS PREVISTOS 

PARA A TRIAGEM E PARA O ARMAZENAMENTO TEMPORÁRIO DOS RESÍDUOS 

SEGREGADOS (OS LOCAIS DE ARMAZENAMENTO DEVEM SER COBERTOS E 

IMPERMEABILIZADOS) 

 

 

5. INFORMAR SE SERÁ REALIZADA RECICLAGEM E/OU REUTILIZAÇÃO DE RESÍDUOS 

DA CONSTRUÇÃO CIVIL NA PRÓPRIA OBRA 

 

□ Não    

 

□ Sim      

 

Exemplo de quadro com as informações que devem ser apresentados, no caso de estar previsto a 

reutilização e/ou reciclagem dos resíduos da construção civil 

 

Quadro 5.1  Reutilização ou Reciclagem dos resíduos de construção civil na obra 

 

TIPO DE RESÍDUO REUTILIZAÇÃO 

RECICLAGEM 
QUANTIDADE 
(m³) 

PROCESSO  APLICAÇÃO 

C
la

s
s

e
 A

 

       

       

       

       

       

C
la

s
s

e
 B
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6. CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS 

 

Segue exemplo de quadro para apresentar a caracterização dos resíduos de construção civil 

 

Quadro 6.1 - Caracterização dos resíduos 

 

C
la

s
s

e
 

MATERIAL 

QUANTIDADE (m³) 

DESTINO 

FINAL 
ETAPA DA OBRA 

TOTAL 
CONSTRUÇÃO DEMOLIÇÃO 

C
la

s
s

e
 A

 

Argamassa, concreto, cerâmica, 

tijolos, blocos de concreto, entre 

outros 

    

Solo (bota-fora)     

TOTAL Classe A     

C
la

s
s

e
 B

 Plásticos, papel/papelão, metais, 

vidros, entre outros 
    

Madeira     

TOTAL Classe B     

C
la

s
s

e
 C

 

Gesso, entre outros (especificar)     

TOTAL Classe C     

C
la

s
s

e
  
D

 

Tintas, óleos, solventes, materiais 

contaminados (embalagens com 

restos destes produtos), materiais 

que contenham amianto, entre 

outros 

    

TOTAL Classe D     

 

 

 

 

 

 

7. 

____________________________________ 

Assinatura do responsável pela elaboração 

 

 

 

 

 

 

____________________________________ 

Assinatura do Interessado do PGRCC 
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INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PGRCC SIMPLIFICADO 

 

Este roteiro tem como objetivo fornecer as orientações básicas para a elaboração do Projeto de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, em atendimento à Resolução CONAMA 307/02. 
 
O Projeto de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil é um documento que deve ser 
apresentado, no processo de Licenciamento Ambiental, para os pedidos de licença prévia e de 
instalação em conjunto ou apenas para a fase da licença de instalação, para os empreendimentos 
de construção civil de média e alta complexidade. 
 
Os geradores de resíduos da construção civil são os responsáveis pelo gerenciamento destes 
resíduos, desde sua geração até a correta destinação final, conforme disposto na referida 
Resolução. 
 
Dada a complexidade que envolve a delimitação de um método quantitativo para caracterização dos 
resíduos produzidos em obra, considerou-se uma estimativa para edificações executadas por 
processos tradicionais 
 
Se forem adotadas outras técnicas construtivas ou procedimentos para a redução do volume gerado 
de resíduos na construção, deverá ser anexado estudo que comprove as novas estimativas 
apresentadas. 
  
 
1. Identificação do empreendimento: 

 
Informar os dados referentes à localização do empreendimento. 

 

2. Identificação do responsável pela elaboração do projeto de gerenciamento de resíduos da 
construção civil - PGRCC 
 

Informar os dados referentes ao responsável pela elaboração do PGRCC 
 

3. Caracterização do empreendimento: 
 

3.1. Informar a área a ser construída(m²), inclusive as áreas não computáveis 
 
3.2. Informar se haverá demolição ou não 
 
3.2.1) Se positivo, informar o volume (m³) de resíduos gerados na demolição, calculados da 
seguinte maneira: Área das paredes x espessura média das paredes + Área do piso e/ou cobertura  
x espessura média do piso e/ou cobertura 
 
3.2.2) Informar o peso (kg) dos resíduos gerados, calculados da seguinte maneira: Multiplicar 
o volume obtido no item acima, pelo peso específico estimado em 1.300kg/m³ 
 
3.3  Movimento de terra com necessidade de empréstimo ou bota-fora, de acordo com o projeto de 
terraplenagem (apresentar o projeto) 
 

3.3.1) No caso de necessidade de bota-fora, informar o volume(m³) e peso (kg) 
Para cálculo do peso, adotar o peso específico do solo de 1.300 kg/m³ 
 
3.3.2 )No caso de necessidade de empréstimo, informar o volume (m³) de empréstimo de terra e 
peso (kg), assim como as informações sobre a jazida prevista para o empréstimo e a qualidade do 
material da jazida (documento que comprove que o material não está contaminado). 
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4. Croquis do canteiro de obras, indicando o local de triagem e o armazenamento dos 

resíduos: 
 

Apresentar o croquis do canteiro de obra, indicando a área prevista para a triagem dos resíduos e 
a área para a armazenagem temporária dos resíduos segregados, com dimensões compatíveis ao 
volume de resíduos previsto. A área de armazenagem deve ser impermeabilizada e coberta, e os 
resíduos devem ser dispostos separadamente, conforme sua classificação. 
 
 
5. Reciclagem e/ou reutilização de resíduos da construção civil 

 
Se estiver prevista a reutilização dos resíduos na própria obra, deve ser informada a quantidade dos 
resíduos a serem reutilizados, assim com sua classificação. 
 
No caso de estar prevista a reciclagem de resíduos, deve ser informada a quantidade do resíduo, 
sua classificação, o processo da reciclagem e como o resíduo reciclado será aplicado na própria 
obra. 
 
Estas informações podem ser apresentadas em forma de quadro, conforme o exemplo  do Quadro 
5.1  Reutilização ou Reciclagem dos resíduos de construção civil na obra. 
 
 
6. Caracterização dos resíduos.  
 
Informar a quantificação, a classificação, a etapa da obra (demolição e/ou construção) e o destino 
final previstos. 
 
Estas informações podem ser apresentadas em forma de quadro, conforme o exemplo  do quadro  
 
6.1  -  Caracterização dos resíduos. 
 
Para o cálculo da quantidade do resíduos, em peso, multiplicar a área total a ser construída 
(informado no item 3.1) por 150 kg/m²  (Fonte: Tarcísio de Paula Pinto). 
 
Somar a esta quantidade, o peso obtido no item 3.2 (demolição), obtendo o peso total dos resíduos 
gerados. 
 
Para a distribuição do peso total dos resíduos, de acordo com a sua  classificação, adotar a 
distribuição sugerida no quadro abaixo. 
 

Distribuição dos resíduos por classe 

Classe A (alvenaria, 
argamassa e concreto) 

CLASSE A (solo 
proveniente de 
limpeza) 

CLASSE B 
(madeira) 

Outros (classe B, C 
e D) 

60% 20% 10% 10% 

 
No caso de movimento de terra com necessidade de bota-fora, considerar o peso previsto do bota-
fora separadamente, somando-se este peso (valor calculado no item 3.3.1), posteriormente, ao peso 
dos demais resíduos da classe A . 
 
 
7. Assinatura do responsável pela elaboração do PGRCC  e assinatura do Interessado. 
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS DIRECIONADO AOS 

CONSELHOS DE DIREITO E OUTRAS ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE 

CIVIL 

 

Município  Data  

Presença de conselhos de direito 

Conselho Presidente e-mail 

Conselho Municipal de Saúde   

Conselho Municipal de 

Assistência Social 

  

Conselho Municipal de 

Educação 

  

Conselho Municipal da Criança 

e do Adolescente 

  

Conselho Municipal do Idoso   

Conselho Municipal da Mulher   

Informações específicas sobre o conselho de direito Conselho 

O conselho desenvolve alguma 

ação relacionada à proteção 

ambiental e ao gerenciamento 

de resíduos sólidos? 

Caso SIM, qual? 

 

 

 

 

 

 

 

SIM   

NÃO   

O conselho já possui 

envolvimento ou pretende 

envolver-se na construção e 

execução do PMGRS? 

Caso SIM, de que  forma? 

 

 

 

 

 

 

 

SIM   

NÃO   
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INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS PRIMÁRIOS DIRECIONADO AOS 

CATADORES 

 

Perfil 

Nome  

Nome social  

Idade  Sexo Masculino (   ) Feminino 

(   ) 

Gênero  

Pertença Étnico-

racial 

 

Estado Civil  Filhos Sim (   ) Não (   

) 

Caso sim, 

quantos? 

 

Escolaridade  Ano de 

conclusão 

 

Condições socioeconômicas 

Possui 

residência 

Sim (   ) Não (   ) Própria (   ) Alugada (   ) 

Média de renda 

mensal  

R$ 

Média de contribuição da atividade de catador (a) a 

sua renda  

R$ 

É beneficiário do “PBF” ou do 

“BPC” 

PBF (   ) BPC (   

) 

Caso sim, qual o 

valor? 

R$ 

Possui alguma outra 

atividade  

que contribua na sua 

renda? 

Sim (   

) Não (   

) 

Caso sim, 

qual? 

 

Qual o valor de acréscimo a sua 

renda? 

R$ 

Condições de saúde 

Você vai regularmente ao 

médico? 

Sim (   )  Não(   ) 

Quando foi sua última 

vez? 

Mês          Ano 

O Agente Comunitário de Saúde visita sua 

casa 

Sim (   ) Não (   ) 

Caso sim, com que frequência?  

Você possui alguma doença 

grave? 

Sim (   ) Não (   

) 

Qual?  

Você já teve alguma doença relacionada ao seu trabalho de 

catadora(o)? 

Sim (   ) Não (   

) 
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Caso sim, 

qual?  

 

Você já sofreu algum acidente no seu 

trabalho? 

Sim (   ) Não (   ) 

Caso sim, 

qual? 

 

Você acha que seu trabalho como catadora traz malefícios a 

sua saúde? 

Sim (   ) Não (   

) 

Caso sim, por 

quê? 

 

 

 

 

Você usa meios de proteção no seu trabalho como luvas e 

máscaras? 

Sim (   ) Não (   ) 

Caso sim, 

quais? 

 

Processo de trabalho, comercialização e cooperativismo 

A quem você destina ou vende o material 

reciclável? 

 

Média de horas gastas por dia na atividade de 

catador (a) 

       Horas 

Você armazena o material reciclável na sua 

casa? 

Sim (   ) Não (   ) 

Você conhece outros (as) catadores 

(as)? 

Sim (   ) Não (   ) 

Eles ajudam de alguma forma no seu 

trabalho ?  

Sim (   ) Não (   ) 

Caso sim,   

de que forma? 

 

 

 

Você trabalharia junto a uma cooperativa ou associação de 

catadores (as)? 

Sim (   ) Não (   

) 

Você acha que outros catadores (as) que você conhece teriam 

interesse de formar uma associação ou cooperativa?  

Sim (   ) 

Não (   ) 

Observações 
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