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GLOSSÁRIO
ACORDO SETORIAL: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e
fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a
implantação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto.
AGREGADO RECICLADO: é o material granular proveniente do beneficiamento de
resíduos de construção que apresentem características técnicas para a aplicação em
obras de edificação, de infraestrutura, em aterros sanitários ou outras obras de
engenharia.
ÁREA CONTAMINADA: local onde há contaminação causada pela disposição, regular
ou irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos.
ÁREAS DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS: são áreas destinadas ao beneficiamento
ou à disposição final de resíduos.
ATERRO CONTROLADO: Forma inadequada de disposição final de resíduos e
rejeitos, no qual o único cuidado realizado é o recobrimento da massa de resíduos e
rejeitos com terra.
ATERRO SANITÁRIO: Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo,
sem causar danos à saúde pública e à sua segurança minimizando os impactos
ambientais, método este que utiliza os princípios de engenharia (impermeabilização
do solo, cercamento, ausência de catadores, sistema de drenagem de gases, águas
pluviais e lixiviado) para confinar os resíduos e rejeitos à menor área possível e reduzilos ao menor volume permissível, cobrindo-o com uma camada de terra na conclusão
de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário.
ATIVIDADES AGROSSILVOPASTORIS: São atividades relativas à agricultura, à
aquicultura, à pecuária, à silvicultura e demais formas de exploração e manejo da
fauna e da flora, destinadas ao uso econômico, à preservação e à conservação dos
recursos naturais renováveis.
BENEFICIAMENTO: é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou processos que
tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como
matéria-prima ou produto.
BIODIGESTÃO: Método de reciclagem que consiste na produção de gás combustível
e também de adubos, a partir de compostos orgânicos.
CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: pessoas físicas de baixa renda que se
dedicam às atividades de coleta, triagem, beneficiamento, processamento,
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transformação e comercialização de materiais reutilizáveis e recicláveis. (Decreto
7.405/2010 – Pró Catador)
CICLO DE VIDA DO PRODUTO: série de etapas que envolvem o desenvolvimento
do produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o
consumo e a disposição final.
COLETA SELETIVA: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme
sua constituição ou composição.
COMPOSTAGEM: é a "reciclagem dos resíduos orgânicos", é uma técnica que
permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos
em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc) em adubo. É um processo
biológico que acelera a decomposição do material orgânico, tendo como produto final
o composto orgânico.
CONSUMO SUSTENTÁVEL: envolve a escolha de produtos que utilizaram menos
recursos naturais em sua produção, que garantiram o emprego decente aos que os
produziram, e que serão facilmente reaproveitados ou reciclados. Significa comprar
aquilo que é realmente necessário, estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto
possível. Consumimos de maneira sustentável quando nossas escolhas de compra
são conscientes, responsáveis, com a compreensão de que terão consequências
ambientais e sociais – positivas ou negativas.
CONTROLE SOCIAL: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à
sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação
e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos.
DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: destinação de resíduos que
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama,
do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos.
DIGESTÃO ANAERÓBIA: processo de decomposição de matéria orgânica que a
transforma em metano, gás carbônico, nutrientes e compostos na presença de
hidrogênio. No processo é possível a geração e potencial comercialização de
composto, fertilizante líquido, energia térmica, elétrica e créditos de carbono. (Projeto
FADE-BNDES, 2013)
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DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: distribuição ordenada de
rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: são processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do
povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
GERAÇÃO PER CAPITA: relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerada
diariamente e o número de habitantes de determinada região.
GERADORES: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis
por atividades ou empreendimentos que gerem resíduos.
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações exercidas, direta
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
exigidos na forma da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações voltadas para a
busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões
política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa
do desenvolvimento sustentável.
GRAVIMETRIA: Método analítico quantitativo cujo processo envolve a separação e
pesagem dos resíduos sólidos determinando a porcentagem de cada um dos
componentes dos resíduos sólidos coletados – papel, papelão, vidro, etc., sendo o
ponto de partida para estudos de aproveitamento, reciclagem e compostagem.
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: O serviço público de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos compreende a coleta, remoção e o
transporte dos resíduos sólidos domiciliares, a varrição e limpeza de vias e
logradouros públicos, a remoção e transporte de resíduos das atividades de limpeza,
a remoção de resíduos volumosos e de entulhos lançados em vias e logradouros
públicos, a prestação de serviços de operação e manutenção dos sistemas de
transferência de resíduos sólidos urbanos e das unidades de triagem e compostagem,
incluindo a transferência dos rejeitos gerados nessas unidades para destino final
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disposto de forma correta, utilizando aterros sanitários em conformidade com a
legislação ambiental.
LIXÕES: Vazadouros a céu aberto, onde o lixo é lançado sobre o terreno sem qualquer
cuidado ou técnica especial.
LOGÍSTICA REVERSA: instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada.
PADRÕES SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO E CONSUMO: produção e consumo de
bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir
melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento
das necessidades das gerações futuras.
PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS: O Plano Nacional de Resíduos Sólidos elaborado
com ampla participação social, contendo metas e estratégias nacionais sobre o tema.
Também estão previstos planos estaduais, microrregionais, de regiões
metropolitanas, planos intermunicipais, municipais de gestão integrada de resíduos
sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: reúne o conjunto de princípios,
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal,
isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios
ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente
adequado dos resíduos sólidos.
RECICLAGEM: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à
transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões
estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do
Suasa.
REJEITOS: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final
ambientalmente adequada.
RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS: os gerados nas atividades agropecuárias e
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.
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RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: são os provenientes de construções, reformas,
reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e
da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral,
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.
Classificação:
 RESÍDUOS DE CLASSE A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como
agregados, tais como:
a)
de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem.
b)
de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto.
c)
de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.
 RESÍDUOS DE CLASSE B: são os resíduos recicláveis para outras
destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e
gesso.
 RESÍDUOS DE CLASSE C: são os resíduos para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem ou recuperação.
 RESÍDUOS DE CLASSE D: são os resíduos perigosos oriundos do processo
de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles
contaminados oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas
radiológicas, instalações industriais e outros.
RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA: os originários da varrição, limpeza de
logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana.
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: os gerados nos serviços de saúde, conforme
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do
SNVS.
RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES: os originários de portos, aeroportos,
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira.
RESÍDUOS DOMICILIARES: os originários de atividades domésticas em residências
urbanas.
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RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO: os gerados
nessas atividades, excetuados os domiciliares e os de limpeza urbana.
RESÍDUOS ELETROELETRÔNICOS: são os resíduos gerados pela obsolescência
dos produtos equipamentos eletroeletrônicos. Este tipo de detrito é muito prejudicial
ao meio ambiente, pois diversas partes destes componentes contém metais pesados
e altamente tóxicos à natureza.
RESÍDUOS INDUSTRIAIS: os gerados nos processos produtivos e instalações
industriais.
RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS – CLASSE II: aqueles não enquadrados como
resíduos perigosos.
 CLASSE II A – Não Inertes.
 CLASSE II B - Inertes
RESÍDUOS PERIGOSOS – CLASSE I: aqueles que, em razão de suas características
de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade,
carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco
à saúde pública ou à qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma
técnica.
RESÍDUOS SÓLIDOS: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de
atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe
proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem
como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável
o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para
isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia
disponível.
RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS: são formados pelos materiais particulados de
restos florais resultantes das coroas e ramalhetes, vasos plásticos ou cerâmicos de
vida útil reduzida, resíduos de construção e reforma de túmulos, da infraestrutura, de
exumações, de resíduos de velas e seus suportes, e restos de madeiras.
RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS OU DIFERENCIADOS: os que, por seu volume,
grau de periculosidade ou degradabilidade ou por outras especificidades, requeiram
procedimentos especiais ou diferenciados para seu manejo e destinação
ambientalmente adequada, considerando os impactos negativos e os riscos à saúde
e ao meio ambiente;
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RESÍDUOS ÚMIDOS: podem ser entendidos como os resíduos orgânicos produzidos
nas residências, escolas, restaurantes, empresas e pela própria natureza, possuindo
origem vegetal ou animal. Alguns exemplos são restos de alimentos (carnes, vegetais,
frutos, cascas de ovos), madeira, ossos e sementes.
RESÍDUOS VEGETAIS/ VERDES/ DE PODAS: principalmente gerados pela poda de
árvores e pela manutenção de jardins.
RESÍDUOS VOLUMOSOS: os resíduos não provenientes de processos industriais,
constituídos basicamente por material volumoso não removido pela coleta pública
municipal rotineira, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes
embalagens e peças de madeira, podas e assemelhados;
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS:
conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à
saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos,
nos termos desta Lei.
REUTILIZAÇÃO: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS
e do Suasa.
SANEAMENTO BÁSICO: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas.
SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS SINIR: tem como objetivo armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem as
funções ou processos de uma organização. Essencialmente é composto de um
subsistema formado por pessoas, processos, informações e documentos, e um outro
composto por equipamentos e seus meios de comunicação.
TRANSPORTADORES: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta
e do transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação.
UNIDADE DE TRIAGEM: Instalação onde é efetuada a separação dos materiais
presentes no lixo, após sua coleta e transporte.
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PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PMGIRS – PATOS – PB

1 Apresentação
Este Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS
foi elaborado a partir dos dados levantados nas diversas secretarias municipais do
Município de Patos afins a gestão dos resíduos sólidos, principalmente junto a
Secretaria de Serviços Públicos - SESP, responsável pela gestão dos resíduos
sólidos urbanos - RSU municipais, visando atender o artigo 52, inciso I parágrafo
1o e 2o, da lei do saneamento básico 11.445/05 e artigos 18 e 19 da Lei
12.305/2010 que trata sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que exige a
sua elaboração como cumprimento dos dispositivos e a Lei 12.187/2009 PNMC.
Segundo o artigo 18º da Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), a elaboração de plano municipal de gestão integrada
de resíduos sólidos é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem
acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a
empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de
resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de
entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.
O principal objetivo da elaboração de planos municipais de gestão
integrada de resíduos sólidos é dar subsídio, via Governo Federal a cooperação
com Municípios, para que a gestão e o gerenciamento dos serviços de limpeza
urbana sejam de forma integrada, através de um conjunto de ações normativas,
operacionais, financeiras e de planejamento que deem suporte ao processo
gerencial e operacional dos serviços.
Com o propósito de acatar as premissas da PNRS e estabelecer uma gestão
integrada para os resíduos sólidos, o município de Patos desenvolve este
importante instrumento e uma grande ferramenta de gestão.
O PMGIRS foi executado conforme diretrizes do contrato 539/2013,
atendendo a metas previstas no referido contrato, sendo elas:
- Diagnóstico da situação atual do município;
- Elaboração de prognósticos;
- Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos (versão
preliminar e final);
Estando em consonância com a legislação, e com o contrato firmado, o
município recebe uma importante ferramenta de gestão e de gerenciamento de
resíduos sólidos, que de forma integrada vai subsidiar a universalização e a
padronização dos serviços públicos adequando-os à realidade ambiental, social,
e econômica local e regional, lançando mão de tecnologias disponíveis
adequadas e economicamente viáveis.
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Os principais marcos legais existentes no Brasil dentro da PNRS na área
de RSU, são a Lei de Consórcios Públicos, a Política Nacional de Saneamento e
a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). Essas legislações são
integradas e complementares para a gestão dos RSU, constituindo a base do
sistema jurídico-ambiental brasileiro, no âmbito federal, voltado para a
regulamentação da gestão de RSU.
A análise pertinente à política pública brasileira tem como marco
regulatório a Lei Nacional de Resíduos Sólidos, ou seja, a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS – Lei nº 12.305/2010) que, de acordo com o caput do
seu Artigo 5°, é articulada com a Política Nacional de Saneamento (PNS) e com
a Lei de Consórcios Públicos1. Nessa inter-relação, os papéis desempenhados
por cada uma são distintos e complementares. A Política Nacional de
Saneamento é uma das constituintes da Política Nacional de Meio Ambiente, é
uma política correlata que trata de assuntos que possuem interpenetração com a
Política Nacional de Resíduos Sólidos. Já a Lei de Consórcios se apresenta como
instrumento para que a PNRS funcione, articulando-se com a PNRS pela
constituição de instrumentos a serem utilizados nas políticas. Vale ressaltar que
as referidas leis foram elaboradas tendo em vista diferentes características de
atuação: a de Consórcios Públicos foi baseada em uma arena constitutiva,
enquanto as outras duas legislações (PNRS e PNS) foram gestadas em arenas
regulatórias, ou seja, enquanto a primeira trata da criação de novas instituições,
as outras duas estabelecem imperativos seletivos, indicando quem pode fazer
algo em determinada situação
Esta legislação enfatiza de forma proeminente a necessidade de
participação comunitária em caráter permanente e especialmente na elaboração
das políticas públicas permanentes de saneamento, integrando as soluções e
subordinando a todas elas ao controle dos órgãos representativos das
comunidades.
É adotando esta premissa, consubstanciada pela Lei nº 12.305/2010 que
são avaliados e previstos todos os procedimentos do Plano, particularmente sua
matriz de alternativas e construção de cenários que enseja diretamente a
participação e decisão comunitária.
Sendo assim, é entregue a sociedade um plano de gestão de um sistema
integrado, permanente, eficiente e com desempenho mensurado
permanentemente que subsidiará as decisões relativas aos resíduos sólidos, para
que se tenha um conjunto de ações em consonância com a legislação, que
tragam melhorias para a qualidade de vida da população patoense.

1 A legislação também prevê a articulação com a Lei Nacional de Educação Ambiental, Lei n° 9795/99. Porém, a articulação com
essa lei foge do escopo do trabalho, que se destina à análise das alternativas tecnológicas, razão pela qual esta lei não foi
considerada na presente análise.
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2 Experiência da empresa
Apresenta-se aqui a ECOSAM – Consultoria em Saneamento
Ambiental LTDA, empresa de consultoria especializada em projetos
Elaboração de Planos de Gestão de Planos de Gestão de Resíduos
Sólidos
Urbanos,
Estaduais
e
Municipais
e
Planos
de
Gerenciamentos de resíduos sólidos. Também elabora Projetos
Executivos de Centros de Tratamentos de Resíduos Sólidos, Projetos
Executivos de aterros sanitários, Central de tratamentos de
resíduos e Centro de Gerenciamento Ambiental de resíduos sólidos
urbanos, entre outros temas. Empresa que atua no mercado há 14
anos com vários projetos elaborados, aprovados, licenciados e em
execução em diversas regiões geográficas do Brasil.
A experiência da empresa na elaboração de planos de gestão
de resíduos sólidos urbanos (RSU) pode ser comprovada pela
realização desses planos em vários municípios do país, podendo-se
destacar os seguintes:
 Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Natal – RN;
 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de
Campina Grande – PB.
 Plano de Gerenciamento Integrado de RSU de Arco Verde – PE;
 Plano de Gerenciamento Integrado de RSU de Belo Jardim –
PE;
 Plano de Gerenciamento Integrado de RSU de Caruaru – PE;
 Plano de Gerenciamento Integrado de RSU de Pesqueira – PE;
 Plano de Gerenciamento Integrado de RSU de Primavera – PE;
 Plano de Gerenciamento Integrado de RSU de Cabedelo – PB;
A ECOSAM tem experiência também na elaboração de planos
de gerenciamento de resíduos da construção civil (RCC), com
destaque para:
 Plano de Gerenciamento de RCC de Fortaleza – CE;
 Plano de Gerenciamento de RCC de São Luís – MA;
A ECOSAM é uma empresa especializada em Projetos
relacionados aos resíduos sólidos em diversos temas afins, dentre eles
já projetou aterros sanitários em algumas regiões do Brasil, em
especial no Norte e Nordeste. Pode-se enumerar os seguintes projetos
executivos de aterros sanitários:
 Aterro Sanitário Metropolitano de Caucaia – CE; (6.500 t/dia)
 Aterro Sanitário de Campina Grande – PB; (350 t/dia)
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Aterro Sanitário de Porto Velho – RO; (300 t/dia)
Aterro Sanitário de Manaus – AM; (2.400 t/dia)
Aterro de Resíduos Industriais de Caruaru – PE; (350 t/dia)

Além de projetos executivos de aterros sanitários, a ECOSAM tem
experiência na elaboração de projetos de unidades de triagem de
reciclados, podendo-se destacar os seguintes projetos:
 Unidade de triagem da Muribeca – PE;
 Unidade de triagem de Olinda – PE;
 Unidade de reciclagem de plásticos do Rio Formoso – PE;
A equipe da ECOSAM também desenvolve estudos ambientais,
tendo elaborado com equipe multidisciplinar EIA-RIMA para os
empreendimentos mencionados acima, além de outros estudos
ambientais.
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3 Introdução
O diagnóstico da situação atual dos serviços de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos gerados no município de Patos – PB, realizado durante os meses de
outubro a dezembro de 2013, faz parte do Plano de Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PMGIRS) integrante do Plano Municipal de Saneamento Básico
(PMSB) que trata de ações na área de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
tendo como condicionantes as Leis Federais 12.305/2010 e 11.445/2007 que
estabelecem, respectivamente, a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) e as
diretrizes nacionais para o saneamento básico.
Os planos de resíduos sólidos são instrumentos da PNRS, conforme o inciso I
do art. 8º da Lei 12.305/2010. A referida legislação estabeleceu ainda que, após 02
de agosto de 2012, dois anos após a Lei ser sancionada, a União apenas poderá
firmar convênios e contratos para o repasse de recursos federais para os municípios,
em ações relacionadas com esse tema, se eles tiverem formulado seus planos
municipais de gestão de resíduos sólidos.
No caso de Patos, o PMGIRS está inserido no plano de saneamento básico do
município, que inclui ações nas áreas de abastecimento de água potável,
esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem de
águas pluviais. Tal forma de abordagem é amparada pela legislação em vigor, que
estabelece no § 1º do art. 19 da Lei nº 12.305/2010 que “o plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos pode estar inserido no plano de saneamento básico
previsto no art. 19 da Lei nº 11.445, de 2007”. Para tanto, deve ser respeitado o
conteúdo mínimo na elaboração desse plano, qual seja:
I - diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respectivo território,
contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de
destinação e disposição final adotadas;
II - identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1o do art. 182
da Constituição Federal e o zoneamento ambiental, se houver;
III - identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas
ou compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de
economia de escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de
prevenção dos riscos ambientais;
IV - identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de
gerenciamento específico nos termos do art. 20 ou a sistema de logística
reversa na forma do art. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu
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regulamento, bem como as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e
do SNVS;
V - procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados
nos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos,
incluída a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada
a Lei nº 11.445, de 2007;
VI - indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos
de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos;
VII - regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos
sólidos de que trata o art. 20, observadas as normas estabelecidas pelos
órgãos do SISNAMA e do SNVS e demais disposições pertinentes da
legislação federal e estadual;
VIII - definição das responsabilidades quanto à sua implementação e
operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos
sólidos a que se refere o art. 20 a cargo do poder público;
IX - programas e ações de capacitação técnica voltados para sua
implementação e operacionalização;
X - programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração,
a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos;
XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados, em
especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa
renda, se houver;
XII - mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda,
mediante a valorização dos resíduos sólidos;
XIII - sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de
cobrança desses serviços, observada a Lei nº 11.445, de 2007;
XIV - metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras,
com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição
final ambientalmente adequada;
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XV - descrição das formas e dos limites da participação do poder público local
na coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no art. 33, e de
outras ações relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos;
XVI - meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local,
da implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de
resíduos sólidos de que trata o art. 20 e dos sistemas de logística reversa
previstos no art. 33;
XVII - ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa
de monitoramento;
XVIII - identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos,
incluindo áreas contaminadas, e respectivas medidas saneadoras;
XIX - periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de
vigência do plano plurianual municipal.
Dessa forma, de acordo com o item 2.3 do anexo I (Projeto Básico/ Executivo)
do edital, foram seguidas as seguintes diretrizes para elaboração do PMGIRS de
Patos:










Integração com o Plano Municipal de Saneamento Básico;
Promoção do protagonismo social a partir da criação de canais de acesso à
informação e à participação que possibilite a conscientização e a autogestão
da população;
Melhoria da qualidade de vida e promoção da saúde pública;
Promoção da educação sanitária e ambiental que vise à construção da
consciência individual e coletiva e de uma relação mais harmônica entre o
homem e o ambiente;
Adoção da bacia hidrográfica como unidade de referência para o planejamento
das ações;
Uso dos recursos financeiros de modo a promover o desenvolvimento
sustentável, a eficiência e a eficácia;
Adoção de tecnologias apropriadas e difusão dos conhecimentos gerados.
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4 Metodologia de Elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada
de RSU
A Metodologia para elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos para o município de Patos, Paraíba, atende ao Contrato n°
539/2013, firmado entre Prefeitura e a empresa ECOSAM – CONSULTORIA EM
SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA e atende a Lei 12.305/2010.
A Metodologia utilizada neste Plano dispõe de mecanismos de divulgação e
comunicação sobre o diagnóstico da situação atual da gestão dos RSU, incluindo os
serviços prestados, sua avaliação em termos de qualidade, assim como das futuras
etapas do PMGIRS, dos eventos previstos e as propostas relativas ao Plano
supracitado.
Esta metodologia estabeleceu canais para recebimento de sugestões e
comentários, garantindo-se a avaliação e resposta a todas as propostas
apresentadas. Desenvolveu-se eventos abertos à comunidade local, a exemplo de
oficinas, seminário, consulta pública e audiência pública para discussão e
participação popular na formulação do PMGIRS, incluindo a recepção de dados
sobre a gestão dos resíduos sólidos municipais e desenvolverá e estimulará formas
de acompanhamento e participação, no processo de elaboração do PMGIRS, dos
componentes do Grupo de Apoio Institucional (Comitê Diretor) e do Grupo de
Trabalho Interinstitucional (Grupo de sustentação).
A seguir apresenta-se o Fluxograma com a metodologia proposta para o
Plano (Figura 1).
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GTAI – GRUPO TÉCNICO DE APOIO
INSTITUCIONAL

SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS SESP
SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO SOCIAL E
ORÇAMENTO PARTICIPATIVO - SAS

COORDENADOR DO PLANO - SEMA

CONSULTORIA

EXECUTIVO

GTE – GRUPO TÉCNICO EXECUTIVO

GTI – GRUPO TÉCNICO
INTERINSTITUCIONAL

SEMADS, SESP, SAS

COMITÊ DE BACIAS HIDRODRÁFICAS

GTS - GRUPO DE SUSTENTAÇÃO

REPRESENTANTE DO GRUPO DE
CATADORES/ ECOPLANTE

UFCG – IFPB, ECOPLANTE, SOS SERTÃO

UFCG, UEPB, IFPB e FIP

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SAD
SECRETARIA DE SAÚDE - SMS

ACIAP, CREA

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - SME

ONGs – SOS SERTÃO

SECRETARIA DE FINANÇAS - SEFIN
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL - MPE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA SEINFRA
CAMARA DE VEREADORES E OUTROS
SECRETARIA DE AGRICULTURA - SMA
COORDENADORIA DE COMUNICAÇÃO COORDECOM
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
SUSTENTÁVEL - SEMADS

ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS

CONSELHO MUNICIPAL DE MEIO
AMBIENTE

INSTITUIÇÃO RELIGIOSA

SECRETARIA DE HABITAÇÃO - SMH

Figura 1 – Metodologia utilizada para o PMIGRS de Patos – Modelo ECOSAM
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Este Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é coordenado
pela Secretaria de Meio Ambiente, conforme definido em Edital.
A Metodologia planejada para elaboração do PMGIRS foi apresentada durante
a 1ª oficina, realizada dia 30 de Outubro de 2013 e durante a 2a oficina realizada em
13 de Novembro, foi ajustada e consolidada com a inclusão de novos componentes,
sendo aprovada, conforme mostra a Figura 1.
Considerando esta Metodologia, a elaboração do Plano será composta por um
ramo indicado à esquerda do Fluxograma, composto por um grupo de apoio técnico,
denominado aqui de Grupo Técnico de Apoio Institucional – GTAI (Comitê Diretor),
composto por representantes das principais Secretarias envolvidas com a atividade
fim do Plano, no caso a gestão dos serviços de limpeza urbana e suas interações com
outras áreas afins do saneamento ambiental.
Observando-se o ramo a direita do Fluxograma, foi definido um grupo de apoio
composto pelos diversos representantes da sociedade civil do município de Patos, o
que foi denominado de Grupo de Apoio Interinstitucional – GTI.
Do GTAI, foi definido um Grupo Técnico Executivo (GTE), composto pala
Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Meio Ambiente e pela Secretaria de
Articulação Social e Orçamento Participativo, que acompanharão diretamente a
elaboração do Plano em suas etapas.
Do GTI, foi definido um Grupo de Sustentação (GS), formado pelo Instituto
Federal de Educação (IFPB), pela Universidade Federal de Campina Grande (UFCG),
ECOPLANTE e SOS sertão.
Quanto a mobilização social executada no PMGIRS, se deu mediante a
participação destes representantes em oficinas, em número de 4 (quatro), sendo duas
durante o diagnóstico, uma durante o prognóstico (cenários de evolução) e uma
durante o Plano em sua versão preliminar, de 1 (um) Seminário para apresentação do
diagnóstico da situação atual da gestão dos resíduos sólidos urbanos (RSU) em
Patos, de 1 (uma) consulta pública, sendo disponibilizada após a elaboração da
versão do Plano Municipal de Gestão de RSU em sua versão preliminar e, finalmente,
por uma audiência pública, em que se apresentará o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos em sua versão Preliminar, o qual incorporará as contribuições
de seus participantes, para finalmente termos o Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos em sua versão final.
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5 Diagnóstico da situação atual do Município
Este diagnóstico é composto por uma caracterização ambiental, econômica e
social do município. Mostra uma fotografia momentânea da atual situação da gestão
dos resíduos sólidos municipais, realizadas no período de 18 de outubro a 15 de
Dezembro de 2013.
O referido diagnóstico atende integralmente ao artigo 19°, inciso I da Lei
12.305/2010.

5.1 Histórico do município de Patos
Até meados do século XVII, toda a zona que abrange o território do atual
Município de Patos era habitada pelos índios Pegas e Panatis.
Os primeiros elementos civilizadores a penetrarem a região foram os membros
da família Oliveira Ledo, que fundaram algumas fazendas de gado, tendo encontrado
forte resistência por parte dos gentios. Pouco a pouco foram os nativos obrigados a
abandonar a região, à medida que seus domínios eram conquistados pelos brancos.
Depois das fazendas de gado fundadas por Oliveira Ledo, outras foram sendo
formadas por colonizadores portugueses, que ali se estabeleceram com seus
escravos.
O lugar primeiramente devassado chamava-se Itatiunga, nome dado pelos
gentios que significa "pedra branca". Mais tarde, passou a chamar-se Patos.
Segundo a tradição, a denominação de Patos originou-se do nome de uma
lagoa, hoje aterrada, situada às margens do rio Espinharas, a qual era conhecida por
Lagoa dos Patos, em virtude da grande quantidade dessas aves ali existentes.
Em 1752, o Capitão Paulo Mendes de Figueiredo e sua mulher Maria Teixeira
de Melo, que residiam nos sítios de Patos e Pedra Branca, doaram parte de suas
terras a Nossa Senhora da Guia. É nessas terras que está edificada a cidade de Patos.
Em 28 de novembro de 1768 foi ratificada essa doação pelos herdeiros de
Paulo Mendes de Figueiredo, tendo início a construção da capela em 1772. Nos seus
arredores começou a surgir a povoação, que se incorporou à Freguesia de Nossa
Senhora do Bom Sucesso de Pombal.
Com o desenvolvimento que foi tendo a povoação, a 6 de outubro de 1788, por
Provisão Régia, n° 14, foi criada a Paróquia de Patos.

5.2 Formação administrativa
Distrito criado com a denominação de Patos, por provisão de 1788. Elevado à
categoria de vila com a denominação de Patos, pelo decreto, de 13 de dezembro de
1832, desmembrado de Pombal. Instalada em 22 de agosto de 1833.
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Elevado à condição de cidade com a denominação de Patos, pela lei estadual
nº 200, de 24 de outubro de 1903.
Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece
constituído de 2 distritos: Patos e Passagem. Assim permanecendo em divisão
administrativa referente ao ano de 1933.
Em divisões territoriais datadas de 31 de dezembro de 1936 e 31 de dezembro
de 1937, o município aparece constituído de 4 distritos: Patos, Cacimba de Areia,
Passagem e São José.
Pelo decreto-lei estadual nº 520, de 31 de dezembro de 1943, o distrito de
Passagem passou a denominar-se Espinharas e São José a denominar-se Mucunã.
No quadro fixado para vigorar no período de 1944-1948, o município aparece
constituído de 4 distritos: Patos, Cacimba de Areia, Espinharas, ex-Passagem e
Mucunã, ex-São José.
Pela lei estadual nº 318, de 7 de janeiro de 1949, é criado o distrito de
Salgadinho com terras desmembrada do distrito de Passagem e ainda sob a mesma
lei o distrito de Epinharas volta a denominar-se Passagem e Mucunã a denominar-se
São José de Espinharas.
Em divisão territorial datada de 1 de julho de 1950, o município é constituído de
5 distrito: Patos, Cacimba de Areia, Passagem ex-Espinharas, Salgadinho e São José
de Espinharas, ex-Mucunã. Pela lei estadual nº 653, de 5 de dezembro de 1951, é
criado o distrito de Santa Terezinha e anexado ao município de Patos. Em divisão
territorial datada de 1 de julho de 1955, o município é constituído de 6 distritos: Patos,
Cacimba de Areia, Passagem, Salgadinho, Santa Terezinha e São José de
Espinharas. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 1 de julho de 1960.
Pela lei municipal nº 406, de 5 de julho de 1960, é criado o distrito de Areia de
Baraúnas e anexado ao município de Patos. Pela lei municipal nº 409, de 5 de julho
de 1960, é criado o distrito de Santa Gertrudes e anexado ao município de Patos.
A Lei estadual nº 2676, de 22 de dezembro de 1961, desmembra do município
de Patos o distrito de Salgadinho. Elevado à categoria de município. Pela lei estadual
nº 2677, de 22 de dezembro de 1961, desmembra do município de Patos o distrito de
Santa Terezinha. Elevado à categoria de município. Pela lei estadual nº 2679, de 22
de dezembro de 1961, desmembra do município de Patos os distritos de Passagem e
Areia de Baraúnas, para formar o novo município de Passagem. Pela lei estadual nº
2689, de 262-12-1961, desmembra do município de Patos o distrito Cacimba de Areia.
Elevado à categoria de município. Pela lei estadual nº 2687, de 22 de dezembro de
1961, desmembra do município de Patos o distrito de São José de Espinharas.
Elevado à categoria de município. Pela lei estadual nº 2825, de 14 de abril de 1962, é
criado o distrito de Jerimum ex-povoado e anexado ao município de Patos. Em divisão
territorial datada de 31 de dezembro de 1963, o município é constituído de 3 distritos:
Patos, Jerimum e Santa Gertrudes. Pela lei estadual nº 3156, de 31 de março de 1964,
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desmembra do município de Patos o distrito de Jerimum. Elevado à categoria de
município com a denominação de São José do Bonfim. Em divisão territorial datada
de 31 de dezembro de 1968, o município é constituído de 2 distritos: Patos e Santa
Gertrudes. Assim permanecendo em divisão territorial datada de 2007.

5.3 Caracterização do Município de Patos
5.3.1 Caracterização Ambiental
5.3.1.1 Localização
O município de Patos está situado na porção Central do Estado da Paraíba, na
Mesorregião do Sertão Paraibano, na Microrregião de Patos, com uma área de
473,056 km². Localiza-se a cerca de 305 km da capital João Pessoa e é o quarto
município mais povoado da Paraíba com uma população estimada de 104.716
habitantes, o que equivale a 2,67% da população do estado (IBGE, 2013). A Figura 2
destaca a localização de Patos no estado da Paraíba.

Figura 2 - Localização de Patos no estado da Paraíba.
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A cidade de Patos, considerada a capital do sertão, é também conhecida como
a morada do sol. Limita-se ao norte com São José do Espinharas e São Mamede,
leste com São Mamede, Quixaba e Cacimba de Areia, sul com Cacimba de Areia, São
José do Bonfim e Mãe d' Água, e oeste, com Malta e Santa Teresinha. O quadro 1
apresenta as coordenadas geográficas e a altitude média de Patos.
Quadro 1 - Coordenadas geográficas e altitude média do município de Patos.
Latitude
7º 1’ 45.92"
SUL
Longitude
Altitude Média

37º 16’ 58.59" OESTE
242 m

5.3.1.2 Clima
O município de Patos localiza-se no Polígono das Secas. Possui clima Quente
e Úmido com chuvas de verão e outono. Na divisão do Estado da Paraíba em regiões
bioclimáticas o município de Patos enquadra-se em região dos bioclimas 4aThTropical quente de seca acentuada com 7 a 8 meses secos ocorrendo a oeste do
município e 2b-Sub-desértico quente de tendência tropical com 9 a 11 meses secos
que predomina a leste. (CPRM, 2005)
Andrade et al. (2008) considera o bioma Caatinga, no qual está inserido o
município de Patos, como o principal ecossistema existente na Região Nordeste,
tendo o clima da região semi-árida como característica marcante a irregularidade do
regime pluviométrico, com duas estações definidas: a estação chuvosa (inverno) que
dura de três a cinco meses e a estação seca (verão) que dura de sete a nove meses.
As chuvas são intensas e irregulares no tempo e no espaço, provocando
periodicamente a ocorrência de secas prolongadas.
De acordo com o Atlas do Plano Estadual de recursos hídricos da Paraíba
elaborado pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba –
AESA (2006), o município de Patos localiza-se em uma região que tem pluviometria
média de 800-1.000 mm anuais. Segundo a CPRM (2005) 78% do total das chuvas
no município concentra-se em quatro meses (Janeiro-Fevereiro-Março-Abril). A Figura
3 apresenta o mapa com a média pluviométrica do estado.
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Figura 3 - Pluviometria média do estado da Paraíba.
Fonte: AESA, 2006.
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5.3.1.3 Geologia, relevo e uso e cobertura vegetal
Quanto a geologia, o município de Patos caracteriza-se pela ocorrência de
rochas de idade: Cenozóica, Neoproterozóica, Mesoproterozóica, Paleoproterozóica
e Arqueana da Província Borborema, segundo o CPRM (2005).
A geologia do município de Patos é caracterizada em sua maioria por rochas
ígneas e metamórficas, além de uma pequena porção, na parte sul, de sedimentos e
de rochas sedimentares. Sua formação é, praticamente em toda área municipal, do
Éon Proterozóico, com áreas de rochas do Arqueano. Em sua área é possível
perceber afloramentos de metamorfizadas e rochas do tipo graníticas. A Figura 4
apresenta a geologia do município de Patos.
A topografia dos terrenos do município de Patos varia de 220 m (cota mais
baixa), a 575 m (cota mais alta), apresentando serrotes e elevações rochosas
isoladas, conhecidas como inselbergs. Segundo a CPRM (2005), o seu relevo é
predominantemente ondulado à suavemente ondulado, com declividade de média à
baixa, com exceção de áreas ao norte onde se localiza a serra de Carnaúba, ao sul
nos serrotes de Espinho Branco e Forquilha, centro-oeste no serrote Serra Negra,
noroeste nos serrotes Campo Alegre, Trapiá, e, serra do Boqueirão, e, à oeste nos
serrotes Pitombeiras, do Caboclo e do Tamanduá. Nestas áreas a declividade é média
à elevada.
A Figura 5 mostra a topografia do município de Patos. Percebe-se através da
figura que há predominância de valores de altimetria de 210 a 271 metros e algumas
pequenas áreas na porção nordeste do município com cotas mais elevadas chegando
a 575 metros.
O município de Patos possui solos do tipo Bruno não Cálcico, solos Aluviais e
solos Litólicos Eutróficos além de Afloramentos de rochas graníticas. A maior parte da
área do município possui solos pouco desenvolvidos e Solos com horizonte B textural
e argila de atividade alta. (Figura 6).
Ainda em relação ao relevo da cidade de Patos, através da Figura 7 percebese que seu território está localizado numa área de Depressão Sertaneja com formas
Tabulares (área de coloração laranja na figura acima) bem próximo ao chamado
Planalto da Borborema (parte azul clara e verde na figura), estas informações são
fornecidas pela Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da Paraíba –
AESA. A Depressão Sertaneja ocupa uma extensa faixa de terras que se alonga
desde as proximidades do litoral do Ceará e Rio Grande do Norte, até o interior de
Minas Gerais.
Verifica-se com base no estudo da AESA (Figura 8), que o território do
município de Patos é caracterizado principalmente pela cobertura vegetal do tipo
Caatinga Arbustiva Arbórea Aberta (área laranja), com a presença de árvores de
pequeno e médio porte e grande presença também do antropismo que é a parte
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modificada pela ação do homem. A flora se constitui de espécies xerófitas (formação
seca e espinhosa e praticamente sem folhas) e caducifólias (que perdem as folhas em
determinada época do ano) totalmente adaptadas ao clima seco com predominância
de cactáceas e bromeliáceas. Segundo FERREIRA et. al. (2001), o município
apresenta, em sua área, vegetações da Caatinga do tipo arbórea aberta, vegetação
arbustiva-arbórea fechada e vegetação arbórea-arbustiva aberta.
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Figura 4 - Geologia do município de Patos.
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Figura 5 - Topografia do Município de Patos.
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Figura 6 - Solos do município de Patos.
43

Figura 7 - Geomorfologia do sertão do estado da Paraíba.
Fonte: AESA, 2010.
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Figura 8 - Uso e Cobertura Vegetal no sertão do estado da Paraíba.
Fonte: AESA, 2010.

45

5.3.1.4

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PMGIRS – PATOS – PB
Recursos hídricos

O município de Patos encontra-se inserido nos domínios da bacia hidrográfica
do Rio Piranhas (Figura 9), sub-bacia do Rio Espinharas. Seus principais tributários
são: o Rio Espinharas e os riachos: São Bento, Cachoeira, do Morcego, Várzea
Alegre, do Ligeiro, do Mocambo, Logradouro, Poço Comprido, dos Pilões, da Pia, do
Frango, dos Macacos, Fechado, de Cupira, Santana, Cauassu, da Urtiga, do Meio,
Lagoa de Açude Belo Monte e da Cruz, além dos córregos: da Onça, do Acauã,
Campo Alegre e Cascavel (CPRM, 2005).
A cidade de Patos conta com o rio Espinharas os açudes Jatobá e da farinha e
também com o açude da Capoeira na cidade de Santa Terezinha para abastecer
Patos. O Quadro 2 apresenta os alguns rios e riachos no município de Patos.
Quadro 2 - Rios e riachos que cortam o município de Patos.
Rio
Riacho dos
Riacho da
Riacho da
Rio Panati
Espinharas
Pilões
Pia
Urtiga
Rio da
Riacho dos
Riacho do
Riacho da
Riacho do
Farinha
Mares
Mocambo
Trincheira
Frango
Riacho das
Riacho da
Riacho do
Riacho da
Rio da Cruz
Marrecas
Catingueira
Urubu
Palmeira
As principais fontes de abastecimento do município de Patos vem dos
seguintes açudes:
 Coremas (1.200.000.000m³)
 Capoeiras (54.000.000m³)
 Farinha (27.000.000m³)
 Jatobá (17.000.000m³)
 Mocambo (1.000.000m³), além de dezenas de poços tubulares.
 Açude do Jatobá
No município de Patos, segundo dados do Portal ODM, em 2010, 93,5% dos
moradores tinham acesso à rede de água geral com canalização em pelo menos um
cômodo e 85,5% possuíam formas de esgotamento sanitário consideradas
adequadas.
Neste Plano, será considerado que as alternativas de soluções para a gestão
dos RSU, serão priorizadas a bacia hidrográfica de forma a integrar soluções
sustentáveis com relação a municípios e populações com garantia hídrica.
A Figura 10 apresenta a rede de drenagem e açudes do município de Patos.

46

Figura 9 - Bacia hidrográfica do rio Piranhas no estado da Paraíba.
Fonte: AESA, 2010.

47

Figura 10 – Rede Hidrográfica que corta o município de Patos - PB.
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5.3.2 Caracterização Socioeconômica
5.3.2.1 Aspectos socioeconômicos
A Figura 11 apresenta a evolução do crescimento populacional de Patos
segundo os dados do IBGE. A partir dos dados do IBGE, o crescimento da população
de 2000 a 2010 Patos foi de 0,93%. Em 2000, o município possuía 91.761 habitantes,
ao passo que em 2010 o número de habitantes registrado foi de 100.674.
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100.000
80.000
60.000
40.000
20.000
0

Figura 11 - Evolução do crescimento populacional de Patos PB.
Fontes: DATASUS (2013) e IBGE (2013)
A Figura 12 mostra a evolução do PIB Bruto do município de Patos no período
compreendido entre 2000 e 2010.
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Figura 12 - Evolução do PIB bruto do município de Patos.
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias
Estaduais de Governo.
Notas: Valores do PIB estão em milhares de reais correntes.
De acordo com o IDEME e o IBGE, o município de Patos teve em 2008 e 2009
o 5º maior PIB do estado ou seja, como a quinta maior economia. A cidade tem se
baseia financeiramente nas atividades comerciais como polo distribuidor para vários
municípios do interior do Estado e também para Pernambuco e Rio Grande do Norte.
A cidade também tem uma indústria forte com produção de calçados, óleo
vegetal e beneficiamento de cereais. Em 2008, o PIB de Patos era de 543 milhões e
33 mil reais e no ano seguinte (2009) passou para 615 milhões e 181 mil reais, um
incremento de 13,3 por cento, já em 2010 o PIB patoense foi de 692 milhões e 747
mil reais, um salto de 12,6 por cento. A contribuição de Patos para o PIB paraibano
em 2010 foi de 2,17 por cento.
Porém o crescimento do município de Bayeux, cidade muito próxima da capital
paraibana foi maior, fazendo com que em 2010 a cidade de Patos fosse superada pelo
município de Bayeux no ranking de maiores PIBs do estado.
A Figura 13 mostra a evolução do PIB per capita do município de Patos no
período compreendido entre 2000 e 2010. A referida figura mostra que a economia
patoense vem crescendo muito, já que o PIB per capita em 2007 era de 4 mil e 577
reais e em 2010 foi de 6 mil 881 reais por habitante, um acréscimo de pouco mais de
50 por cento.
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Figura 13 - Evolução do PIB per capita do município de Patos.
Fonte: IBGE, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística, Secretarias
Estaduais de Governo.
Notas: Valores do PIB per capita estão em reais correntes.
Dados do Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual da Paraíba –
IDEME E DO IBGE mostram que Patos obteve a 21ª posição entre os municípios da
Paraíba nos anos de 2008 e 2009, já em 2010 subiu uma posição fincando em 20º.
Calculando a taxa de crescimento de 1991 a 2013, a partir das estimativas
populacionais disponibilizadas pelo próprio IBGE, a taxa de crescimento da população
de 1991 a 2013 foi de 0,95%. A partir dessa taxa de crescimento pode-se projetar a
população para os próximos 20 anos (Figura 14).
Através dessa projeção populacional, estima-se que a quantidade de
habitantes no ano de 2034 será de 127.760. Atualmente a taxa de urbanização do
município de Patos é de 96,63%, segundo o IBGE (2010), com 97.278 habitantes
vivendo na zona urbana e 3.396 na zona rural. A densidade demográfica é de 212,82
habitantes/ km².
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Figura 14 - Projeção populacional de Patos para os próximos 20 anos.
Em relação ao transporte público, tem-se que o sistema de transporte público
do município de Patos conta com apenas algumas linhas de ônibus coletivo, onde
quase a totalidade dos veículos não possui estrutura adequada de acessibilidade e
nem as paradas dos ônibus são devidamente identificadas com estrutura para
acolhimento com sombra e assento, com predominância de Moto-táxi e Táxi
(intramunicipal) e Vans (intermunicipal).
Não havendo nenhuma linha de ônibus dirigida a área em que se encontra
situado o Lixão da cidade. O que se coloca com uma grande dificuldade para os
catadores se locomoverem até o local.
Outro indicador utilizado para a análise socioeconômica do município de Patos,
foi o IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal). Este índice é calculado
anualmente desde 1990 e se propõe a ser uma medida geral, sintética, do
desenvolvimento humano.
Reconhece-se que o IDH não contempla aspectos importantes do
desenvolvimento como a democracia e sustentabilidade, mas é uma importante forma
de ampliar a compreensão e fomentar o debate sobre as questões sociais. Além disso,
o IDH serve como contraponto a outro indicador bastante utilizado, que é o Produto
Interno Bruto (PIB), que leva em conta apenas o aspecto econômico do
desenvolvimento.
De acordo com o PNUD (2013), atualmente os três fatores principais que
compõem o IDH são renda, longevidade e educação e são mensurados da seguinte
forma:
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 A renda está associada ao padrão de vida e é medida pela Renda Nacional
Bruta (RNB) per capita expressa em poder de paridade de compra (PPP)
constante, em dólar.
 A longevidade é associada a saúde e medida pela expectativa de vida.
 O acesso à educação é medido por: i) média de anos de educação de adultos,
que é o número médio de anos de educação recebidos durante a vida por
pessoas a partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de escolaridade para
crianças na idade de iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de
escolaridade que um criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar
receber se os padrões prevalecentes de taxas de matrículas específicas por
idade permanecerem os mesmos durante a vida da criança;
O Índice de Desenvolvimento Humano do município de Patos é de 0,701
(PNUD, 2010). Analisando-se a série histórica, percebe-se que o município de Patos
passou por uma evolução do seu desenvolvimento humano. O IDHM de Patos passou
de 0,431 em 1991 para 0,701 em 2010, o que significa que o IDH do município passou
de muito baixo para alto ao longo das duas últimas décadas, segundo as faixas de
desenvolvimento estabelecidas pelo PNUD. A Figura 15 apresenta as faixas de
desenvolvimento estabelecidas pelo PNUD.

Figura 15 - Faixas de desenvolvimento humano.
Fonte: PNUD, 2013.
O município de Patos possui atualmente o 5° (quinto) maior IDHM do estado,
atrás apenas das cidades de João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande e Várzea. Em
escala nacional o município ocupa a 1.866ª posição, empatado com outros 37
municípios. A Figura 16 mostra a evolução do IDHM de Patos.
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Figura 16 - Evolução do IDHM - Patos - PB.
Fonte: PNUD, 2013.
Quanto ao padrão de vida, analisando os indicadores de renda, nota-se que o
município vem registrando melhoras nos últimos anos. O IDH renda passou de uma
faixa considerada baixa para a faixa média segundo a classificação do PNUD. O
município de Patos é o 5° maior IDH renda do estado, atrás das cidades de Cabedelo,
João Pessoa, Campina Grande e Cajazeiras e ocupa a 2.490ª posição do ranking
nacional. A Figura 17 mostra a evolução do IDH - Renda de Patos.
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Figura 17 - Evolução do IDH Renda - Patos - PB.
Fonte: PNUD, 2013.
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No quesito saúde, o IDH Longevidade revela que Patos é o 3° município do
estado da Paraíba com maior índice, atrás apenas da capital João Pessoa e do
município de Cabedelo. A comparação com os indicadores de esperança de vida ao
nascer e mortalidade infantil confirma a melhoria dos indicadores longevidade. (Figura
18)

2010
Esperança de vida

Figura 18 - Evolução do IDH Longevidade e expectativa de vida - Patos - PB.
Fonte: PNUD, 2013.
A Figura 19 mostra que o município de Patos conseguiu uma redução de 77%
na mortalidade infantil em relação ao ano de 1991. A redução na mortalidade infantil
é um dos 8 objetivos de desenvolvimento do milênio estabelecidos pela Organização
das Nações Unidas – ONU e a meta é 17,9 óbitos por mil até 2015.
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Figura 19 – Mortalidade infantil - Patos - PB.
Fonte: PNUD, 2013.
Segundo os dados do PNUD (2013), o índice de mortalidade infantil de Patos
é o menor do estado da Paraíba e, dessa forma, o município já atende ao que foi
estabelecido como objetivo do milênio.
Os dados de serviços de saúde disponibilizados pelo IBGE são referentes ano
de 2009 e apontam que naquele ano, havia em Patos 74 estabelecimentos de saúde
distribuídos conforme o Quadro 3:
Quadro 3 - Distribuição dos estabelecimentos de saúde no município de Patos.
PÚBLICOS
PRIVADOS
 Municipais: 42 estabelecimentos
 26 estabelecimentos
 Estaduais: 6 estabelecimentos
Fonte: IBGE, 2009
De acordo com o Ministério da Saúde, através da Sala de Apoio à Gestão
Integrada, existem no município de Patos 44 Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 10
estão em construção, cobrindo uma população de 102.020 habitantes.
O Município de Patos conta com 38 Equipes de Saúde da Família, formadas
por médicos, enfermeiros, odontólogos e técnicos) e 235 agentes comunitários de
Saúde, que atendem 100% da população segundo os dados do Ministério da Saúde
(2013). O Portal da Transparência do Governo Federal informa que no ano de 2013 o
município de Patos recebeu um total de recursos de R$ 23.906.874,06.
Em relação ao índice de desenvolvimento de educação, o município de Patos
ocupa a 1.433ª posição no ranking nacional e é o 6° (sexto) do estado, atrás apenas
dos municípios de Várzea, João Pessoa, Campina Grande, Cabedelo e Santa Luzia.
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Analisando os valores de IDHM educação do município de Patos, percebe-se que a
evolução de 1991 para 2010 nesse indicador foi de 137%. A Figura 20 mostra a
evolução do IDH – Educação do município de Patos.
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Figura 20 - Evolução do IDH Educação - Patos - PB.
Fonte: PNUD, 2013.
O município possui uma estrutura de educação básica escolar Pública com
ensino da alfabetização ao ensino fundamental (Municipal) e ensino médio (Estadual)
e Privado da alfabetização ao ensino médio, além de Universidades Públicas e
Faculdades Privadas com ensino técnico, de graduação e pós-graduação, sendo
também sede de uma macrorregional de educação do Estado.
Segundo o IBGE, em 2012, haviam:
 92 escolas de Ensino Fundamental com 876 docentes e 15.765 matrículas
efetuadas,
 13 escolas de Ensino Médio com 283 docentes e 4624 matrículas efetuadas,
 80 escolas com Educação Infantil com 170 docentes e 2681 matrículas
efetuadas
 06 Universidades, além de um Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia (IFPB).
A expectativa de anos de estudo em Patos é de 10,14 anos, indicador que é
maior que o do Brasil, com 9,54 anos. Dados do Portal ODM – Objetivos de
Desenvolvimento do Milênio apontam porém que no município de Patos, em 2010,
12,8% das crianças de 7 a 14 anos não estavam cursando o ensino fundamental.
Neste mesmo ano, a taxa de conclusão, entre jovens de 15 a 17 anos, foi de 54%. O
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percentual de alfabetização de jovens e adolescentes entre 15 e 24 anos, em 2010,
foi de 94,8%.
O montante de recursos recebidos para educação pelo município de Patos
através do governo federal foi de R$ 2.115.488,20, em 2013. (Portal da Transparência,
2013).
De acordo com o IBGE, o número de matrículas em escolas de ensino
fundamental no ano de 2012 foi de 15.765 matrículas. O município de Patos possui
92 escolas de ensino fundamental e conta com 876 docentes, o que fornece uma
média de 1 professor para cada 18 alunos.
O número de professores por aluno tem influência na qualidade do ensino e o
acompanhamento desses índices é fundamental para garantir um ensino de qualidade
no município. A educação é um indicador que tem relação direta com a geração de
resíduos e é através dela que pode se construir uma sociedade mais preocupada com
as questões ambientais.
Segundo o PNUD (2013), a melhora nos indicadores de Patos segue a
tendência apresentada pelo Brasil em que cerca de 74% dos municípios brasileiros se
encontram nas faixas de médio e alto desenvolvimento humano. Esta evolução
sinaliza também que o país está conseguindo, aos poucos, reduzir as disparidades
históricas de desenvolvimento humano entre os municípios das regiões Norte e
Nordeste e aqueles localizados no Centro-Sul.
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6 Marcos Legais
6.1 Lei Nacional de Saneamento Básico
De modo geral, a Lei 11.445, de 5 de janeiro de 20072, estabelece os pilares
para a gestão de serviços de saneamento indicando alternativas de arranjos
institucionais para os serviços públicos de abastecimento de água, esgotamento
sanitário, drenagem das águas pluviais, manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana.
A lei aponta para a necessidade de reformas institucionais, envolvendo governos,
prestadores de serviço e sociedade.
Um primeiro ponto importante estabelecido pela lei é o compromisso com a
universalização do saneamento básico, entendido como direito humano fundamental.
Outros princípios são a integralidade, isto é, tem de ser considerado o conjunto
dos serviços; e o controle social, como parte integrante do planejamento e gestão das
políticas públicas no setor.
A lei atribui ao Governo Federal, sob a coordenação do Ministério das Cidades,
a responsabilidade de elaboração do Plano Nacional de Saneamento Básico
PLANSAB, como principal instrumento para efetivação da Política Nacional de
Saneamento Básico e como orientador dos planos municipais.
A Lei 11.445/2007 reconhece implicitamente o Município como titular dos
serviços de saneamento básico. E para garantir a sustentabilidade econômica e
financeira, os serviços de saneamento devem ser cobrados (artigos 29º e 30º). A
forma estipulada para a limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos é de taxas ou
tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação do
serviço ou de suas atividades.
A Lei (Art. 3º, inciso I, alínea (c)) considera limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos como: conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e disposição final dos
resíduos domésticos e dos resíduos originários da varrição e limpeza de logradouros
e vias públicas. Assim, os resíduos industriais perigosos, os resíduos de saúde e os
resíduos da construção civil e demolição são de responsabilidade do gerador, de
acordo com legislação específica.
Entretanto, pelo artigo 6º, há flexibilidade para o poder público considerar os resíduos
originários de atividades comerciais, industriais e de serviços como resíduos sólidos
urbano e, portanto, de responsabilidade pública.

2

Estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico; altera as Leis nos 6.766, de 19 de
dezembro de 1979, 8.036, de 11 de maio de 1990, 8.666, de 21 de junho de 1993, 8.987, de 13
de fevereiro de 1995; revoga a Lei nº 6.528, de 11 de maio de 1978; e dá outras providências.
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As atividades que compõem a limpeza urbana, o manejo de resíduos sólidos,
estão elencadas no artigo 7º e são limitadas àquelas no artigo 3º: coleta, transbordo,
transporte e triagem para fins de reuso ou reciclagem, tratamento e destinação, além
da varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos.
No que concerne aos resíduos sólidos, um artigo relevante é o 57º que altera
a Lei 8.666/93, permitindo que o poder público contrate com dispensa de licitação
associações e cooperativas de catadores para a coleta, processamento e
comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis. A lei facilita
a inclusão social dos catadores pelo reconhecimento contratual do trabalho dos
catadores pelas administrações municipais.
Outra contribuição importante é a criação do Sistema Nacional de Informações
em Saneamento Básico (SINISA), institucionalizando o SNIS e ao mesmo tempo
dando a ele maior abrangência e escopo.
A política de Saneamento Básico vista como uma política social orientada pela
universalização do acesso aos serviços e pelo objetivo de contribuir para a redução
das desigualdades regionais, geração de renda e inclusão social, demanda um
conjunto de ações estatais orientadas pela promoção do desenvolvimento social e
econômico. Atendendo isso tem-se a retomada dos investimentos públicos em
saneamento básico que está sendo consolidada por meio do Programa de Aceleração
do Crescimento (PAC), que ampliou os recursos disponíveis para os investimentos
em saneamento.

6.2 Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
Em 10 de agosto de 2010 foi aprovado no plenário da Câmara dos Deputados
um substitutivo ao Projeto de Lei 203/91, do Senado Federal, que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, uma iniciativa do Ministério do Meio Ambiente,
dispondo sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as
diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos,
incluídos os perigosos, às responsabilidades dos geradores e do Poder Público, e aos
instrumentos econômicos aplicáveis; o País tem enfim uma base legal para a gestão
dos resíduos sólidos.
A Lei estende a responsabilidade sobre a destinação de resíduos sólidos para
todos os geradores, como indústrias, empresas de construção civil, hospitais, portos
e aeroportos. A política trata da responsabilidade ambiental sobre os resíduos e
estabelece ao gerador a responsabilidade pela disposição final. A política pública
define obrigações e deveres de cada setor e cada cidadão.
A lei proporciona avanços para a ampliação da reciclagem e cria instrumentos
para remediar e eliminar os lixões. Com ela há outros responsáveis pela coleta de
resíduos sólidos além das Prefeituras de municípios e dos catadores.
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O que chama atenção, como se pode ver no art. 1º, §1º, é a obrigação de
observância dos termos da Lei por parte das pessoas físicas:
“Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas, de direito
público ou privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos
sólidos e as que desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao
gerenciamento dos resíduos sólidos. ” (grifo nosso)

Faz parte da Política o Plano Nacional de Resíduos Sólidos os planos estaduais
de resíduos sólidos; os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de
resíduos sólidos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas; os planos
intermunicipais de resíduos sólidos; os planos municipais de gestão integrada de
resíduos sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.
Tais instrumentos, além de ser condição para acesso a recursos da União,
devem possuir conteúdos mínimos (arts. 15, 17, 19 e 21), tais como: diagnóstico da
situação atual dos resíduos sólidos; proposição de cenários; metas de redução,
reutilização e reciclagem; metas para a eliminação e recuperação de lixões,
associadas à inclusão social; normas e condicionantes para o acesso a recursos
federais e estaduais; identificação de possibilidades de implantação de soluções
consorciadas ou compartilhadas; mecanismos para a criação de fontes de negócios,
emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos. A Figura 21 mostra a
ordem de prioridade no tratamento dos resíduos sólidos, segundo a PNRS.

Figura 21 - Ordem de prioridade no tratamento dos resíduos sólidos.
Fonte: Política Nacional de Resíduos Sólidos (2010).
Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração,
redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos; descrição do empreendimento
ou atividade; diagnóstico dos resíduos sólidos gerados ou administrados, contendo a
origem, o volume e a caracterização dos resíduos, incluindo os passivos ambientais
a eles relacionados; ações preventivas e corretivas a serem executadas em situações
de gerenciamento incorreto ou acidentes etc.
O plano de gerenciamento de resíduos sólidos deverá ser elaborado pelos
geradores de resíduos dos serviços de saneamento básico, das indústrias, dos
serviços de saúde, de mineração, da construção civil, de terminais portuários e
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aeroportuários e outras instalações ligadas aos serviços de transporte,
estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos
perigosos e de atividades agrossilvopastoris.
São conceitos importantes deste instituto legal a responsabilidade
compartilhada e a logística reversa.
O primeiro estabelece o conceito de responsabilidade compartilhada em
relação à destinação de resíduos. É um conjunto de atribuições, onde cada integrante
da cadeia produtiva, de forma individualizada e encadeada, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, dos consumidores ficará responsável,
junto com os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo dos resíduos
sólidos pelo ciclo de vida dos produtos desde a matéria-prima, passando pelo
processo produtivo e pelo consumo até a disposição final.
Busca a minimização do volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem
como a redução dos impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental
decorrentes do processo.
A lei prevê que fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem
investir no desenvolvimento, na fabricação e na colocação no mercado de produtos
que possam ser reciclados e cuja fabricação e uso gerem a menor quantidade
possível de resíduos sólidos.
O segundo conceito é um instrumento de desenvolvimento econômico e social,
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada. A lei estabelece a estruturação de sistema de
logística reversa para agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, e outros produtos
cuja embalagem, após o uso, seja considerada resíduo perigoso. Medidas para que
os resíduos de um produto colocado no mercado façam um “caminho de volta” após
seu uso.
Ficam obrigados a praticá-la, além dos fabricantes, importadores, distribuidores
e comerciantes de agrotóxicos (seus resíduos e suas embalagens), os fabricantes de
pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes (seus resíduos e suas embalagens),
lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos
eletroeletrônicos e seus componentes e produtos comercializados em embalagens
plásticas, metálicas ou de vidro.
Por fim, no art. 44, abre-se a possibilidade de concessão de incentivos fiscais,
financeiros e creditícios para empresas e entidades dedicadas à limpeza urbana e
atividades a ela relacionadas e para projetos relacionados à responsabilidade pelo
ciclo de vida dos produtos.
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6.3 Legislação Estadual
O Estado da Paraíba não dispõe de Lei Estadual para os resíduos sólidos,
estando em fase de elaboração estudo para definir a regionalização estadual.

6.4 Legislação Municipal específica
Os municípios possuem vários instrumentos legais que podem regular os
serviços de limpeza urbana como a Lei Orgânica Municipal, as Leis específicas, plano
Diretor de Desenvolvimento Urbano, Código de Meio ambiente, entre outros. A seguir
serão comentados alguns aspectos dos dispositivos legais existentes no município de
Patos quanto os aspectos ligados aos resíduos sólidos.
6.4.1 O Código de Meio Ambiente
Lei nº. 3.486/2006 - Institui o Código de Meio Ambiente do município de Patos e
dispõe sobre o sistema municipal de meio ambiente – SISMMA
Art. 3° - Para assegurar a melhoria da qualidade de vida dos habitantes do Município
de Patos e regular a ação do Poder Público Municipal, assim como sua relação com
os cidadãos e instituições com vistas ao equilíbrio ambiental, serão observados os
seguintes princípios:
 utilização ordenada e racional dos recursos naturais ou daqueles criados pelo
homem, por meio de critérios que assegurem um meio ambiente equilibrado;
 organização e utilização adequada do solo urbano, nos processos de
urbanização, industrialização e povoamento;
 proteção dos ecossistemas, com ênfase na preservação ou conservação de
espaços especialmente protegidos e seus componentes representativos;
 obrigação de recuperar áreas degradadas pelos danos causados ao meio
ambiente;
 promoção da educação ambiental de maneira multidisciplinar e interdisciplinar
nos níveis de ensino oferecido pelo município, bem como a valorização da
cidadania e da participação comunitária, nas dimensões formal e não formal;
 estímulo de incentivos fiscais e orientação da ação pública às atividades
destinadas a manter o equilíbrio ambiental;
 prestação de informação de dados e condições ambientais.
Art. 6° - Para fins desta lei, considera-se:
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Das definições:
Educação ambiental: processo de formação e informação orientado para o
desenvolvimento de uma consciência crítica da sociedade, visando a resolução dos
problemas concretos do meio ambiente por meio de enfoques interdisciplinares, assim
como de atividades que levem à participação das comunidades na preservação e
conservação da qualidade ambiental;
Art. 8° - São integrantes do Sistema Municipal de Meio Ambiente:
Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA: órgão consultivo e deliberativo
em questões referentes à preservação, conservação, defesa e recuperação do meio
ambiente;
Art. 9º - A SEMADS, conforme definida no inciso II do artigo anterior, tem como área
de competência:
I.
elaborar estudos para subsidiar a formulação da política pública de
preservação e conservação do meio ambiente do Município;
II. participar, em articulação com a Secretaria de Infraestrutura e Serviços
Urbanos, de estudos e projetos para subsidiar a formulação das políticas
públicas de saneamento, drenagem, limpeza urbana e paisagismo do Município
de Patos;
III. coordenar, controlar, fiscalizar e executar a política definida pelo Poder
Executivo Municipal para o meio ambiente e recursos naturais;
SEÇÃO VIII
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 122 - A coleta, transporte, manejo, tratamento e destino final dos resíduos sólidos
e semissólidos do Município, devem ocorrer de forma a não causar danos ou
agressões ao Meio Ambiente, à saúde e ao bem-estar público e devem ser feitos
obedecendo às normas da ABNT, deste Código, do Código Sanitário do Município e
de outras leis pertinentes.
Parágrafo Único - É vedado, no território do Município:
I.
a deposição do lixo em vias públicas, praças, terrenos baldios assim como em
outras áreas não designadas para este fim pelo setor competente;
II. a queima e a deposição final de lixo a céu aberto;
III. o lançamento de lixo ou resíduos de qualquer natureza em água de superfície
ou subterrânea, sistema de drenagem de águas pluviais e áreas erodidas;
IV. permitir que seu território venha a ser usado como depósito e destinação final
de resíduos tóxicos e radioativos produzidos fora do Município.
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Art. 123 - A estocagem, tratamento e disposição final de resíduos sólidos de natureza
tóxica, bem como os que contêm substâncias inflamáveis, corrosivas, explosivas,
radioativas e outras consideradas prejudiciais, deverão sofrer, antes de sua deposição
final tratamento ou acondicionamento adequados e específicos, nas condições
estabelecidas em normas federais e estaduais e municipais vigentes.
§ 1º. Obedecerão aos mesmos critérios os resíduos portadores de agentes
patogênicos, inclusive de estabelecimentos hospitalares e congêneres, assim como
alimentos e outros produtos condenados ao consumo humano.
§2º. É obrigatória a elaboração e a execução do plano de gerenciamento de resíduos
sólidos nos estabelecimentos de serviços de saúde.
§ 3º. É obrigatória a incineração ou a disposição em vala séptica dos resíduos sépticos
de serviços de saúde, bem como sua adequada coleta e transporte, sempre em
observância as normas técnicas pertinentes.
Art. 124 - O Poder Público Municipal estimulará e privilegiará a coleta seletiva e a
reciclagem de lixo, bem como a implantação de um sistema descentralizado de usinas
de processamento de resíduos urbanos.
Parágrafo Único - O sistema de processamento de resíduos sólidos será definido por
estudo técnico, priorizando-se tecnologias apropriadas, de menor custo de
implantação, operação e manutenção.
Art. 125 - O Poder Público Municipal incentivará a realização de estudos, projetos e
atividades que proponham a reciclagem dos resíduos sólidos junto à iniciativa privada
e às organizações da sociedade civil.
Parágrafo Único - Serão estudados mecanismos que propiciem e estimulem a
reciclagem mediante benefícios fiscais.
Art. 126 - Todas as edificações pluridomiciliares devem dispor de área própria para
depósito de lixo, que deverá estar de acordo com as normas Municipais.
Art. 127 - A utilização do solo como destino final dos resíduos potencialmente
poluentes, deverá ser feita de forma apropriada estabelecida em projetos específicos
de transporte e destino final aprovados pela SEMADS, ficando vedada a simples
descarga ou depósito, seja em propriedade pública ou particular.
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Art. 128 - Quando a deposição final dos resíduos sólidos exigir a execução do aterro
sanitário, deverão ser tomadas as medidas adequadas para proteção de águas
superficiais ou subterrâneas.
6.4.2 O Plano Diretor
Lei n.º 3.503/2006 - Define o plano diretor de desenvolvimento integrado do
município de Patos, e dá outras providências
SEÇÃO XII
DA POLÍTICA AMBIENTAL
Art. 29 – Os objetivos básicos referentes à Política Ambiental são:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.

Preservar, melhorar e recuperar o Meio Ambiente;
Integrar ações ligadas à defesa do Meio Ambiente;
Estabelecer critérios e padrões de qualidade ambiental;
Impor ao poluidor e ao agressor do meio ambiente a obrigação de recuperar e
indenizar os danos causados ao meio ambiente;
Fomentar uma consciência pública sobre a necessidade de preservar e manter
a qualidade ambiental e o equilíbrio ecológico;
Desenvolver atividades educativas junto à comunidade, no sentido de resgatar
a qualidade de vida e do meio ambiente;
Compatibilizar a Política Ambiental com políticas setoriais, principalmente a de
Uso e Ocupação do Solo Urbano;
Implantar a coleta seletiva do lixo urbano;
Dar destino tecnicamente adequado ao lixo urbano e rural;

Art. 30 – A Política Ambiental contemplará, no mínimo, Diretrizes, Projetos e
Programas sobre:
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.

Implantar o sistema de coleta seletiva, destinação e processamento do lixo;
Desenvolver programas de Educação Ambiental juntos às escolas públicas e
privadas no município de Patos.
Melhorar o sistema municipal de coleta de lixo.
Criar um sistema municipal de coleta seletiva e destino adequado.
Desenvolver Projetos de reciclagem e compostagem de resíduos.
Implantar um aterro sanitário promovendo a disposição adequada dos resíduos
sólidos.
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DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PNRS
A Lei nº 12.305 institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), dispõe
sobre seus princípios, objetivos e instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas
à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo os perigosos,
às responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos
econômicos aplicáveis. Esta Lei não se aplica aos rejeitos radioativos, que são
regulados por legislação específica.
A referida Lei da PNRS, destaca como principais aspectos: os instrumentos, as
diretrizes, os arranjos institucionais dos instrumentos legais, os mecanismos de
financiamento e de controle social da nova lei nacional de resíduos sólidos. A seguir
resume-se estes aspectos de forma sintética.
Dos Instrumentos
São instrumentos da PNRS, entre outros:












A elaboração de planos federal, estaduais municipais com horizonte de 20
anos, com revisão a cada 4 anos, contendo diagnósticos, proposição de
cenários, metas de gerenciamento e aproveitamento energético, eliminação de
“lixões”, o incentivo à inclusão social e emancipação econômica de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis, procedimentos operacionais e
indicadores de desempenho, programas de capacitação técnica e de educação
ambiental, forma de cobrança dos serviços prestados na área de resíduos
sólidos, entre outros, sendo esses planos obrigatórios para o acesso dos
municípios e dos estados aos recursos financeiros, federal, destinados ao
setor;
Os inventários e o sistema declaratório anual de resíduos sólidos;
A coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e outras ferramentas
relacionadas à implementação da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de
vida dos produtos;
O monitoramento e a fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária;
A cooperação técnica e financeira entre os setores públicos e privados para o
desenvolvimento de pesquisas de novos produtos, métodos, processos e
tecnologias de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos;
O incentivo à adoção de consórcios intermunicipais e outras formas de
cooperação entre os entes federados;
O estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, termo de compromisso
e de ajustamento de conduta;
Cadastro técnico federal de atividades potencialmente poluidoras ou daquelas
que utilizam de recursos naturais;
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Incentivos fiscais, financeiros e creditícios.

Das Diretrizes
















Na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos deve ser observada a seguinte
ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem,
tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada
dos rejeitos;
Poderão ser utilizadas tecnologias de redução de volume e de tratamento com
a recuperação energética dos RSU (incineração), desde que comprovada sua
viabilidade técnica e ambiental, com implantação de programas de
monitoramento de gases tóxicos, aprovado pelos órgãos ambientais;
Fica proibida a destinação final de resíduos sólidos ou rejeitos em praias,
corpos hídricos, a céu aberto “in natura”, excetuando os resíduos de mineração,
quaisquer atividades, nos aterros sanitários como catação, criação de animais
e outras atividades vedadas pelo poder público;
Fica proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, cujas
características causem danos ao meio ambiente, à saúde pública e animal e à
sanidade vegetal, ainda que para o tratamento, reforma, reuso, reutilização e
recuperação, incluindo os pneumáticos;
A instalação e o funcionamento de empreendimentos relacionados aos
resíduos sólidos, de qualquer natureza, somente poderão operar após serem
licenciados pelas autoridades competentes mediante comprovação de
capacidade técnica e econômica para o gerenciamento adequado dos
resíduos;
A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos abrangendo
os fabricantes, importadores distribuidores e comerciantes, os consumidores e
os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos;
A disposição final dos resíduos, ambientalmente adequada, observando as
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde
pública e ao meio ambiente;
O desenvolvimento sustentável e a busca da universalização dos serviços
prestados, com o devido controle social.

Dos Arranjos Institucionais


Fica instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos
produtos, a ser implementada de forma individual e encadeada, abrangendo os
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os
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titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos
sólidos, consoante às atribuições e procedimentos previstos em lei;
São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante o retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de
agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos
perigosos, conforme normas técnicas específicas, pilhas e baterias, pneus,
óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, lâmpadas fluorescentes, de
vapor de sódio e mercúrio e de luz mista, produtos eletroeletrônicos e seus
componentes, os fabricantes e importadores, darão destinação
ambientalmente adequada aos produtos e embalagens;
Os consumidores deverão efetuar a devolução aos fabricantes e importadores
dos resíduos passíveis de logística reversa através de redes de recepção
montada pelos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes;
Sempre que estabelecido sistemas de coleta seletiva, pelo PMGIRS, os
consumidores são obrigados a acondicionar de forma adequada e diferenciada
os resíduos sólidos gerados, disponibilizando-os para a reutilização,
reciclagem ou devolução, podendo inclusive ser beneficiados com incentivos
econômicos pelo poder público;
Incumbe ao distrito federal e aos municípios a gestão integrada dos resíduos
sólidos gerados nos respectivos territórios, sem prejuízo das competências de
controle e fiscalização dos órgãos federais e estaduais;
Os estados ficam incumbidos de promoverem a integração da organização, do
planejamento e execução das funções públicas de interesse comum
relacionadas à gestão dos resíduos sólidos nas regiões metropolitanas,
aglomerações urbanas e microrregiões, devendo ainda apoiar e priorizar
iniciativas municipais de soluções consorciadas entre dois ou mais municípios;
A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios manterão de forma
conjunta o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão de Resíduos
(Sinir), articulado com o Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento
(Sinisa) e Meio Ambiente (Sinima);

Dos Mecanismos de Financiamento


O poder público poderá instituir medidas indutoras e linhas de financiamento
para atender, prioritariamente, às iniciativas de prevenção e redução da
geração de resíduos sólidos no processo produtivo;
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Implantar infraestrutura física e aquisição de equipamentos para cooperativas
ou associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, formadas
por pessoas de baixa renda;
Os consórcios públicos, instituídos com o objetivo de viabilizar a
descentralização e a prestação de serviços públicos que envolvam resíduos
sólidos, têm prioridade na obtenção de incentivos instituídos pelo governo
federal.

Das Proibições






São proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de
resíduos sólidos ou rejeitos: (i) lançamento em praias, no mar ou em quaisquer
corpos hídricos; (ii) lançamento in natura a céu aberto, excetuados os resíduos
de mineração; (iii) queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e
equipamentos não licenciados para essa finalidade;
São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos sólidos ou rejeitos a
sua utilização como alimentação, catação, criação de animais domésticos,
fixação de habitações temporárias ou permanentes;
É proibida a importação de resíduos sólidos perigosos e rejeitos, bem como
quaisquer outros cujas características causem danos à saúde pública e ao meio
ambiente, incluindo os pneumáticos.

Considerações: PNRS e Sociedade
Com a nova PNRS o grande desafio brasileiro é recuperar quase duas décadas
de atraso, mesmo sabendo que a nova Lei não modificará o cenário brasileiro da noite
para o dia, principalmente na erradicação dos incômodos “lixões” que agora passam
a ser proibidos. A obrigatoriedade por parte de todos os entes federados em
elaborarem planos e promoverem pactos setoriais, realmente consistentes, é outro
ponto alto da nova política de resíduos sólidos, pois fornecerão instrumentos
adequados para que todo cidadão e cada setor da sociedade faça a sua parte na
gestão compartilhada dos resíduos sólidos, observando-se a prevenção, quanto à
geração, a reutilização a reciclagem, o tratamento e a disposição final ambientalmente
adequada, conforme previsto na nova Lei.
Dos planos municipais de gestão integrada de resíduos sólidos
De acordo com o artigo 19, da Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010,
denominada PNRS (regulamentada pelo Decreto Federal nº 7.404, de 23 de
dezembro de 2010), os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos
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deverão ter o seguinte conteúdo mínimo, previsto no seu Art. 19, de I a XIX,
descriminados na Página 16.
Este Plano Municipal atende integralmente a este conteúdo mínimo e foi
elaborado com conceitos modernos e atuais sobre o tema.

6.5 A Política Nacional de Mudanças Climáticas
A Lei 12.187/2009 institui a Política Nacional sobre Mudança do Clima - PNMC
e estabelece seus princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos.
Em seu Art. 2o define que para os fins previstos nesta Lei, entende-se por:
II.

III.
IV.
V.
VI.

efeitos adversos da mudança do clima: mudanças no meio físico ou biota
resultantes da mudança do clima que tenham efeitos deletérios significativos
sobre a composição, resiliência ou produtividade de ecossistemas naturais e
manejados, sobre o funcionamento de sistemas socioeconômicos ou sobre a
saúde e o bem-estar humanos;
emissões: liberação de gases de efeito estufa ou seus precursores na
atmosfera numa área específica e num período determinado;
fonte: processo ou atividade que libere na atmosfera gás de efeito estufa,
aerossol ou precursor de gás de efeito estufa;
gases de efeito estufa: constituintes gasosos, naturais ou antrópicos, que, na
atmosfera, absorvem e reemitem radiação infravermelha;
impacto: os efeitos da mudança do clima nos sistemas humanos e naturais;

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

VI.

VII.

VIII.

à compatibilização do desenvolvimento econômico-social com a proteção do
sistema climático;
à redução das emissões antrópicas de gases de efeito estufa em relação às
suas diferentes fontes;
ao fortalecimento das remoções antrópicas por sumidouros de gases de efeito
estufa no território nacional;
à implementação de medidas para promover a adaptação à mudança do clima
pelas 3 (três) esferas da Federação, com a participação e a colaboração dos
agentes econômicos e sociais interessados ou beneficiários, em particular
aqueles especialmente vulneráveis aos seus efeitos adversos;
à preservação, à conservação e à recuperação dos recursos ambientais, com
particular atenção aos grandes biomas naturais tidos como Patrimônio
Nacional;
à consolidação e à expansão das áreas legalmente protegidas e ao incentivo
aos reflorestamentos e à recomposição da cobertura vegetal em áreas
degradadas;
ao estímulo ao desenvolvimento do Mercado Brasileiro de Redução de
Emissões - MBRE.
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Parágrafo único. Os objetivos da Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão
estar em consonância com o desenvolvimento sustentável a fim de buscar o
crescimento econômico, a erradicação da pobreza e a redução das desigualdades
sociais.
Dentre as diretrizes, estabeleceu-se a obrigação de todos, coletividade e poder
público, de atuar em benefício das presentes e futuras gerações, para a redução dos
impactos decorrentes das interferências antrópicas sobre o sistema climático.
Tal dispositivo nada mais é do que um desdobramento da obrigação
constitucional dirigida à coletividade e ao poder público para a defesa e a preservação
do meio ambiente em favor das presentes e das futuras gerações prevista no art. 225,
caput, da Constituição.
Também se constitui como uma das diretrizes da Política Nacional sobre
Mudança do Clima, a obrigação de serem tomadas medidas para prever, evitar ou
minimizar as causas da mudança climática com origem antrópica no território nacional.
A condição imposta para tanto é a de que haja razoável consenso científico e técnico
sobre o assunto.
A terceira e última diretriz prevista no art. 3º é a de que as medidas para a
execução da Política Nacional sobre Mudança do Clima deverão levar em conta o
princípio da igualdade material, ou seja, deverão ser considerados as diferentes
realidades socioeconômicas dos envolvidos e distribuídos os encargos e ônus entre
os setores econômicos e as populações.
Em seu Art. 6o define que são instrumentos da Política Nacional sobre Mudança
do Clima:
I.
o Plano Nacional sobre Mudança do Clima;
II. o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima;
XII.
as medidas existentes, ou a serem criadas, que estimulem o desenvolvimento
de processos e tecnologias, que contribuam para a redução de emissões e
remoções de gases de efeito estufa, bem como para a adaptação, dentre as
quais o estabelecimento de critérios de preferência nas licitações e
concorrências públicas, compreendidas aí as parcerias público-privadas e a
autorização, permissão, outorga e concessão para exploração de serviços
públicos e recursos naturais, para as propostas que propiciem maior economia
de energia, água e outros recursos naturais e redução da emissão de gases de
efeito estufa e de resíduos;
Diversos estudos sobre as políticas públicas que devem ser desenvolvidas no
setor de resíduos sólidos que efetivamente possam reduzir as emissões de GEE
convergem para a rota da reciclagem como a melhor rota para redução do uso de
recursos naturais, das emissões de GEE e maior economia de energia.
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Estudo desenvolvido por uma Pesquisa para o BNDES – Banco Nacional de
Desenvolvimento Econômico e Social, realizado pela UFPE-FADE(2013), define rota
tecnológica como:
A rota tecnológica dos resíduos sólidos urbanos é um conjunto de processos,
tecnologias e fluxos dos resíduos, desde a sua geração até o seu destino final, que
envolve os circuitos de coleta de resíduos indiferenciados (todo o tipo de resíduo) e
resíduos diferenciados (incluindo coletas seletivas), contemplando o fluxo de
tecnologias de tratamento com ou sem valorização energética. Faz parte do contexto
de um sistema de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos.
Também importante se faz a definição do arranjo tecnológico que é o conjunto
de tecnologias adotadas para a concepção do modelo de gestão local.
Estudo realizado no Brasil pelo Ministério das Minas e Energias – MME, sobre
o aproveitamento energético dos resíduos sólidos para o município de Campo Grande/
MS (MME, EPE, 2008) concluiu que a reciclagem dos resíduos secos combinada à
digestão anaeróbia dos resíduos úmidos é superior à da reciclagem associada ao
aproveitamento energético de gás de um aterro sanitário e este, por sua vez, é
superior à da reciclagem associada à incineração.
Estudo realizado para a Comunidade Europeia - CE sobre rotas tecnológicas
para a gestão de resíduos e mudanças climáticas concluiu que a segregação de
resíduos sólidos urbanos na fonte, seguida de reciclagem (para papel, metais, têxteis
e plásticos) e compostagem e digestão anaeróbia (para resíduos úmidos) resulta no
menor fluxo líquido de gases de efeito estufa em comparação com outras formas de
tratamento de resíduos sólidos urbanos (SMITH, 2001).
Estudos desenvolvidos pela Agencia de Proteção Ambiental - EPA dos EUA
confirmam estas informações, analisando comparativamente a economia de energia
decorrente da adoção de uma ou outra opção de gerenciamento de resíduos. A
análise é feita com consideração de todo o conjunto de energias aplicadas aos
produtos, da extração da matéria prima aos diversos momentos de transporte, do
consumo de combustível fóssil à eletricidade e à própria energia inerente aos
materiais.
Estudo conduzido no Reino Unido, a partir da análise do ciclo de vida dos
materiais, chega também ao mesmo entendimento, a reciclagem de resíduos
demanda maior energia que a prevenção, porém segue sendo melhor para o meio
ambiente que a incineração com recuperação de energia (ENVIRONMENTAL
BENEFITS OF RECYCLING, 2010).
Exploradas as possibilidades de não geração e redução, a reciclagem dos
resíduos secos e orgânicos (em unidades públicas de compostagem/biodigestão, de
maior porte) é o melhor caminho para gerar menos gases de efeito estufa e aproveitar
o conteúdo energético dos resíduos, além de valorizar o resíduo como bem econômico
e social, promover a integração dos catadores(as) de materiais reutilizáveis e
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recicláveis, incentivar a indústria da reciclagem e possibilitar a logística reversa pelo
setor empresarial – dar cumprimento às diretrizes centrais da Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
A biodigestão de resíduos orgânicos apresenta a maior redução de emissão de
GEE – quase cinco vezes mais – quando comparada à emissão de aterros e de
incineradores; a mesma vantagem é observada no tocante à recuperação energética:
a biodigestão apresenta menor recuperação energética na instalação, mas um
balanço energético superior quando comparado com a incineração (EPE, 2008).
A compostagem apresenta, por sua vez, significativa diferença quanto às
emissões de metano quando comparado aos valores do aterro sanitário, emitindo
quantidade aproximadamente 10 vezes menor, segundo estudo realizado pela
EMBRAPA (INACIO, 2010)
Neste sentido precisa-se definir para o Plano rotas tecnológicas que atendam
ao que preceitua a Lei 12.287/2009 da Política Nacional sobre Mudanças do Clima.
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7 Panorama geral dos RSU
7.1 Situação dos RSU no Brasil
Para retratar o atual contexto brasileiro da gestão de RSU desde a geração de
resíduos, passando pelo serviço de coleta, sua composição gravimétrica até a
disposição final dos RSU utilizou-se os dados do panorama da Associação Brasileira
das Empresas de Limpeza Pública – ABRELPE.
A ABRELPE e o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS
vem divulgando em seus trabalhos, dados sobre a geração, o gerenciamento e a
destinação de resíduos sólidos no Brasil, incluindo os resíduos urbanos e de saúde.
A geração de resíduos sólidos urbanos, em 2012, no Brasil registrou
crescimento de 1,3%, em relação à de 2011, índice percentual que é superior à taxa
de crescimento populacional urbano do país, que foi de 0,9% no mesmo período.
Observa-se que este aumento, segue tendência constatada nos anos anteriores,
porém em ritmo menor (ABRELPE, 2012).
As Figuras 22 e 23 a seguir mostram que houve um aumento de 1,9% na
quantidade de RSU coletados em 2012. Na comparação entre o índice de crescimento
da geração com o índice de crescimento da coleta, percebe-se que este último foi
ligeiramente maior do que o primeiro, o que mostra uma ampliação na cobertura dos
serviços de coleta de RSU no país, rumo à universalização dos mesmos.

Figura 22 - Geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil.
Fonte: Panorama 2012, Abrelpe.
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Figura 23 - Coleta de resíduos sólidos urbanos no Brasil.
Fonte: Panorama 2012, Abrelpe.
Comparando-se as figuras acima, percebe-se que há uma diferença de 6,1
milhões de toneladas entre a quantidade total gerada e a quantidade total coletada.
Essa quantidade de RSU que deixou de ser coletada no ano de 2012 representa
9,83% do total de resíduos gerados, ou seja, 6.167.368 toneladas deixaram de ser
coletados em 2012 e que tem destino inadequado de acordo com a Lei 12.305/2010.
A Figura 24 mostra a quantidade de resíduos gerados em cada região do Brasil,
destacando-se a Região Sudeste como a maior geradora de resíduos seguida da
região Nordeste. Também se destaca como a região de menor geração de resíduos a
região Norte e depois o centro-oeste e por fim a região Sul.
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Figura 24 - Participação das Regiões no Brasil por total coletado.
Fonte: Panorama 2012, Abrelpe.
A Figura 25 mostra a participação dos principais materiais no total de RSU
coletado no Brasil, no ano de 2012. Através dessa figura pode-se observar a
composição gravimétrica média dos RSU coletados no Brasil que permite visualizar
de um modo geral à participação da fração orgânica e da fração inorgânica e de outros
tipos de resíduos na fração total dos RSU no ano de 2012.

Metais

2,90%
16,70%

Papel, Papelão e
Tetrapak

13,10%

Plástico
13,50%

Vidro
51,40%

Matéria Orgânica
2,40%

Outros

Figura 25 - Composição gravimétrica dos RSU no Brasil.
Fonte: ABRELPE, 2012.
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Percebe-se que a maior parte dos resíduos coletados no país corresponde a
matéria orgânica. Foram coletados no ano de 2012 mais de 18 milhões de toneladas
de materiais recicláveis, o equivalente a 31,9% do total de resíduos coletados. A
referida composição, porém, é bastante diversificada nas diferentes regiões, uma vez
que está diretamente relacionada com características, hábitos e costumes de
consumo e descarte da população local.
7.1.1 Tratamento de resíduos municipais no Brasil
Observa-se através da Figura 26 que a situação da destinação final (disposição
final) dos RSU no Brasil manteve-se inalterada em relação a 2011. O índice de 58%
correspondente à destinação final (disposição final) adequada no ano de 2012
permanece significativo, porém a quantidade de RSU destinada inadequadamente
cresceu em relação ao ano anterior, totalizando 23,7 milhões de toneladas que
seguiram para lixões ou aterros controlados, que do ponto de vista ambiental pouco
se diferenciam dos lixões, pois não possuem o conjunto de sistemas necessários para
a proteção do meio ambiente e da saúde pública.

Figura 26 - Destinação Final dos resíduos sólidos urbanos no Brasil.
Fonte: Panorama 2012, Abrelpe.
A Figura 27 mostra que em 2010 o volume de RSU gerados pela população é
6,8% superior ao registrado pelo Panorama em 2009, já em 2011 são 1,8 % maior que
em 2010. De 2011 para 2012, o crescimento na geração de resíduos foi de 1,3%.
Foram quase 63 milhões de toneladas de resíduos produzidos no ano de 2012 e o
aumento populacional no país não é desculpa para esse crescimento. Em 2011, cada
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brasileiro produziu sozinho, uma média de 381,6 kg de resíduos e, no último ano, este
número aumentou para 383,2 Kg/ano.
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Figura 27 - Geração, coleta e destinação final (em massa) de RSU no Brasil.
Fonte: Abrelpe, 2010, 2011 e 2012.
Analisando-se os dados apresentados na Figura 27 concluiu-se que a
quantidade de resíduos não coletados vem diminuindo a cada ano, mesmo com o
aumento da geração, o que é um indicativo de que os sistemas de coleta no Brasil
estão ficando mais eficientes, embora que num ritmo ainda lento.
Em 2009, 21.644 toneladas que não foram coletadas, foram destinadas em
locais inadequados, como encostas de morros, margens de rios, lagos e terrenos
baldios. Ao passo que em 2010, a quantidade de resíduos não coletados foi de 21.507
toneladas. Em 2011, essa quantidade diminui para 20.519 toneladas e, em 2012,
19.770 toneladas de resíduos deixaram de ser coletadas diariamente.
Segundo a ABRELPE (2012), é inequívoco que o comportamento da sociedade
brasileira registrou avanços significativos. O comprometimento da sociedade para
com uma gestão adequada e sustentável de resíduos cresce a cada dia,
impulsionando uma série de práticas que antes não eram notadas e trazendo impactos
determinantes nas atitudes dos gestores e legisladores.
A partir dos estudos da ABRELPE, conclui-se que a quantidade de RSU com
destinação inadequada aumentou mais de dois milhões de toneladas, de 2009 a
2012, pois foram 23,7 milhões de toneladas encaminhadas a lixões e aterros
controlados - que, por não possuírem mecanismos adequados de disposição e
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armazenamento dos resíduos, contaminam o solo e a água - contra 21,7 milhões,
em 2009.
Quanto à destinação dos resíduos em 2012, das quase 15 mil toneladas de
resíduos sólidos urbanos (RSU) coletados por dia no centro-oeste, 70,6% tiveram
como destino final os lixões e aterros controlados. No Nordeste, foram coletadas
diariamente mais de 40 mil toneladas, e o percentual de destinação inadequada
chegou a 65%, enquanto que no Norte 65% das 11,6 mil toneladas diárias não foram
destinadas adequadamente. ABRELPE (2012)
Se comparar com os dados de 2009, apesar de essas regiões terem ampliado,
em média, mais de 10% a destinação final adequada dos resíduos urbanos, enviandoos para aterros sanitários, a quantidade de lixo (rejeito) encaminhado para lixões e
aterros controlados, ou seja, para destinos irregulares, ainda é extremamente
significativa, o que resulta em sérios prejuízos ao meio ambiente. O que também
preocupa muito é o volume de resíduos que sequer é coletado no Nordeste, pois são
11,7 mil toneladas por dia. (ABRELPE,2012)
Nas outras duas regiões, sudeste e sul, o cenário é mais positivo, mas ainda
não é o ideal e nem aquele previsto pela Política Nacional de Resíduos Sólidos. Das
95 mil toneladas coletadas diariamente em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais
e Espírito Santo, 27,8% seguem para lixões e aterros controlados. Nos três estados
do Sul, que juntos coletaram quase 19,7 mil toneladas por dia, o percentual de RSU
que têm destino inadequado é de 29,7%. ABRELPE (2012)
De acordo com a ABRELPE (2012), a região sudeste continua respondendo
por mais da metade dos RSU coletados no Brasil, com 52,5%. Em seguida, vem o
Nordeste, com 22,1%; o Sul, com 10,9%; o Centro-Oeste, com 8,1%; e por último o
Norte, com 6,4%.
Nas capitais e cidades com mais de 500 mil habitantes foram coletadas 69,8
mil toneladas de RSU por dia, o equivalente a 1,2 kg por habitante – número superior
à média nacional per capita, que atingiu 1,09 kg/hab. dia. (ABRELPE,2011)
A geração per capita é ainda maior no sudeste, onde foi registrado um índice
de 1,295 kg/hab. dia. Já os brasileiros que menos produzem resíduos são os que
vivem no Sul, região cuja geração per capita em 2012 foi de 0,905 kg/hab. dia.
Com relação a unidades de triagem existem no Brasil algumas unidades
instaladas no Rio Grande do Sul e Paraná e algumas unidades em São Paulo no Rio
de Janeiro. Já as unidades de compostagem existem experiências exitosas em
operação na região Sul e Sudeste, com destaque para o Estado de Minas Gerais e 01
apenas 01 unidade, no Estado da Bahia. Não há registros destas tecnologias em
operação nas regiões Centro-oeste e Norte.
Pode-se destacar ainda como resultados positivos da pesquisa ABRELPE,
2012:
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O volume de resíduos coletados pelos serviços públicos de limpeza do país
vem crescendo: 7,8%, em 2010 com relação a 2009, 2,5 % em 2011 com
relação a 2010, e 1,9% em 2012 com relação a 2011.
A quantidade de iniciativas de coleta seletiva também aumentou para 3.326
municípios, com maior efetividade nas regiões Sudeste e Sul.

De acordo com a ABRELPE (2012), 60% dos municípios brasileiros possuem
projetos de coleta seletiva, embora os percentuais regionais ainda sejam bastante
desiguais: cerca de 80,5% das cidades do Sudeste possuem tais iniciativas, contra
31,8%, no Centro-oeste. Na região Norte 47,4% dos municípios possuem iniciativas
de coleta seletiva, no Nordeste 37,8% dos municípios e no Sul do país 79,5%.
Embora seja expressiva a quantidade de municípios com iniciativas de coleta
seletiva, convém salientar que muitas vezes estas atividades resumem-se à
disponibilização de pontos de entrega voluntária ou convênios com cooperativas de
catadores, que não abrangem a totalidade do território ou da população do município.
Esses números mostram que é necessária a adoção imediata no Brasil de um
sistema integrado e sustentável de gestão de resíduos sólidos, para fazer frente ao
crescimento desenfreado na geração e para garantir um destino adequado à
totalidade dos resíduos.
A modernização do setor por meio de novos sistemas e tecnologias se faz
necessária para que os objetivos da PNRS sejam alcançados.
O sucesso também está vinculado a uma política mais clara de incentivos e
estímulos, tanto do governo federal como dos governos estaduais, para os municípios
que, por sua vez, deverão buscar soluções conjuntas e regionalizadas, por meio dos
consórcios públicos. Além disso, as soluções devem ser estruturadas com uma
perspectiva de longo prazo e plena adequação ambiental, o que demanda
investimentos, que podem ser supridos com a adoção do modelo de Parcerias
Público-Privadas. (PPP’s)

7.2 Situação dos RSU no estado da Paraíba
De acordo com dados da ABRELPE (2012), a quantidade de RSU coletado
diariamente no estado da Paraíba é de 2.754 toneladas. Comparando esse valor com
os registrados nos 3 anos anteriores percebe-se que houve melhoria no serviço de
coleta de RSU no estado. A comparação ano a ano a partir de 2009 revela que:
 De 2009 para 2010 foram coletados 5,39% a mais de resíduos.
 De 2010 para 2011 foram coletados 2,27% a mais de resíduos.
 De 2011 para 2012 foram coletados 3,53% a mais de resíduos.
Os dados da ABRELPE também revelam que a geração de RSU na Paraíba
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cresceu 11,4% de 2009 a 2012. Os dados de 2012 apontam que são geradas 3.405
toneladas diárias de resíduos sólidos urbanos no estado. A Figura 28 mostra as
quantidades de geração e coleta de RSU dos últimos 4 anos.
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Figura 28 - Geração e coleta de RSU no estado da Paraíba.
Fonte: Panoramas ABRELPE 2010, 2011 e 2012.
Apesar da evolução da coleta de RSU nos últimos anos no estado, pode-se
notar a partir de uma análise da figura 28 que os serviços de coleta não têm
conseguido acompanhar o ritmo de geração de resíduos. A geração de resíduos per
capita na Paraíba vem crescendo a uma média de 4,16% e a taxa de geração de 2012,
0,956 kg/ habitante.dia é 12,87% maior que em 2009.
A consequência é que a quantidade de resíduos não coletados aumentou de
2009 a 2011, tendo uma discreta melhora de 1,96% de 2011 para 2012. Atualmente
651 toneladas de RSU deixam de ser coletadas diariamente, ao passo que em 2009
um total de 588 toneladas não era coletada, sendo dispostas em terrenos baldios,
margens de rios e favorecendo a contaminação do meio ambiente, com impactos
ambientais e prejuízos à saúde da população.
Em relação a disposição final, segundo a ABRELPE (2012) 1.902 toneladas
ainda são dispostas de maneira inadequada em lixões e aterros controlados
diariamente. O aumento da disposição em aterros sanitários nos ao longo dos últimos
anos foi discreto. Em 2009, 28,9% dos resíduos sólidos urbanos eram dispostos de
maneira adequada em aterros, já em 2012 essa quantidade foi de 30,9%, o que
equivale a 852 toneladas por dia. A Figura 29 mostra a quantidade de RSU por tipo
de disposição final ao longo dos anos de 2009 a 2012.
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Figura 29 – Disposição final de RSU no estado da Paraíba
Fonte: Panoramas ABRELPE 2010, 2011 e 2012.

7.3 Diagnóstico Social dos Catadores
Esse estudo está concentrado na análise das atividades dos catadores e da
estrutura do mercado existente para o escoamento dos materiais recicláveis no
município de Patos-PB.
O aprofundamento desse diagnóstico, nesse aspecto, se deve ao fato de nos
critérios de concessão de recursos federais destinados a empreendimentos e serviços
relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos serão priorizados os
municípios que implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou
outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda, conforme disposto na Lei nº.
12.305/2010.
Os dados a seguir apresentados foram coletados no município de Patos no mês
de novembro de 2013 através da aplicação de formulários junto aos catadores do
Lixão e das ruas.
Utilizando um formulário que foi aplicado junto aos catadores no próprio
ambiente de trabalho (Lixão e ruas) levantamos informações que permitiram construir
um diagnóstico socioeconômico acerca da realidade desse segmento populacional no
que se refere as suas condições de vida e trabalho.
Importa destacar que existem hoje trabalhando no Lixão cerca de 60 catadores,
sendo 53 na condição de associados e os demais como autônomos. Há informações
da presença de cerca de 5 crianças trabalhando no Lixão. Contudo na ocasião da
visita para coleta de dados essa informação não se confirmou.
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Não foi possível pelas dificuldades de localização precisar com exatidão o
número de catadores de rua (autônomos) na cidade, estima-se pelos dados
levantados junto a Rede de Comercialização que esse número não deve ultrapassar
100 pessoas, entre estes adultos, crianças e idosos. O número de catadores
associados se fez precisar em função de consulta junto ao cadastramento realizado
pela própria Associação de Catadores de Patos - ASCAP.
Tendo em vista a realização do referido diagnóstico e o universo a ser
pesquisado, utilizou-se a seguinte amostragem: 23 catadores do lixão, o que
corresponde a 40% do número estimado de catadores catando no Lixão, destes 20
eram associados da ASCAP e 03 autônomos, e 15 catadores de rua o que
corresponde a 15% do número estimado de catadores trabalhando nas ruas.
7.3.1 Caracterização dos pesquisados
No que se refere a faixa etária dos pesquisados os dados mostram que a
maioria dos catadores de Patos se encontram na faixa da população economicamente
ativa, visto que se encontra na faixa etária dos 32 aos 40 anos, o que corresponde a
34,2% do número de catadores. Conforme nos mostram o quadro 4 e a Figura 30
abaixo:
Quadro 4 - Distribuição dos pesquisados por faixa etária e sexo.
Catadores de Rua Catadores do Lixão
A
%
Idade
F
M
F
M
18-25 anos
01
04
05 13,1
25 a 32 anos
02
02 5,3
32 a 40 anos
02
09
02
13 34,2
40 a 48 anos
03
01
02
06 15,8
48 a 55 anos
02
01
01
04 10,5
55 a 62 anos
04
02
06 13,8
+ 62 anos
01
01
02 5,3
Total
07
08
17
06
38 100
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Faixa etária dos catadores
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30,0%

25 a 32 anos

25,0%

32 a 40 anos
40 a 48 anos

20,0%
15,0%
10,0%

15,8%

13,1%

48 a 55 anos

13,8%
10,5%
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5,3%

5,3%

5,0%
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0,0%
18 a 25 25 a 32 32 a 40
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anos
anos
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+ 62
anos

Figura 30 - Faixa etária dos catadores no município de Patos
A Figura 31 mostra o percentual de homens e mulheres no universo de
catadores pesquisados. Percebe-se que 63,2% dos catadores são do sexo feminino.
Ao todo foram 24 mulheres e 14 homens, havendo mais mulheres catadoras no lixão
do que nas ruas.

36,8%

63,2%

MULHERES

HOMENS

Figura 31 - Percentual de homens e mulheres catadores no município de Patos
Com relação ao nível de escolaridade observou-se que 44,8% não sabiam ler
nem escrever. Destaca-se também que 39,5% tinham cursado o ensino fundamental
sem contudo concluí-lo. Conforme nos mostra o quadro abaixo.
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Quadro 5 - Distribuição dos pesquisados por nível de escolaridade
Catadores de
Catadores do
Nível de escolaridade
Rua
Lixão
A
%
F
M
F
M
Analfabeto
04
05
01
02
13 34,2
Somente assina
02
01
01
04 10,6
Alfabetizado
01
02
03 7,9
Ensino Fundamental
13
02
15 39,5
incompleto
Ensino Fundamental
01
01 2,6
Completo
Ensino Médio Incompleto
01
01 2,6
Ensino Médio completo
01
01
01 2,6
Total
07
08
17
06
38 100
A Figura 32 ilustra a situação de escolaridade dos catadores diagnosticada,
indicando que 44,8% desses catadores não sabem ler nem escrever ou sabem
apenas assinar o próprio nome.
2,6% 2,6%

39,5%

2,6%

34,2%

7,9% 10,6%

Analfabeto

Somente assina

Alfabetizado

Ensino Fundamental incompleto

Ensino Fundamental Completo

Ensino Médio Incompleto

Ensino Médio completo

Figura 32 - Nível de escolaridade dos catadores pesquisados
No que se refere as condições de moradia verificou-se que não havia nenhum
catador morando nas imediações do Lixão. Suas moradias encontravam-se
localizadas em Bairros da periferia do município. Sendo estas na sua maioria próprias
(52,6% dos pesquisados), de alvenaria (86,8%), abastecidas com energia elétrica
(97,4%), e água encanada (79%) e localizadas em Bairros com saneamento básico
(65,8%).
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7.3.2 A atividade de catação
Com relação ao tempo na atividade de catação constata-se que a maioria tem
mais de 15 anos na atividade, o que corresponde a 42% dos pesquisados.
Quadro 6 - Distribuição dos pesquisados pelo tempo na atividade.
Catadores de Rua Catadores do Lixão
A
Tempo na atividade
F
M
F
M
1 - 5 anos
02
01
06
09
5 - 10 anos
02
03
03
01
09
10 - 15 anos
01
01
02
04
15 - 20 anos
02
01
03
02
08
+ 20 anos
01
02
04
01
08
Total
07
08
17
06
38

%
23,7
23,7
10,6
21
21
100

No que remete ao número de horas diárias dedicadas a atividade de catação a
maioria dedica mais de 8 horas diárias a atividade. Tal realidade encontra-se
concentrada no segmento de catadores do lixão. Tendo os catadores de rua um
número menor de horas dedicadas a atividade. Sendo inclusive destacado como um
ponto positivo no trabalho pelos catadores de rua a flexibilidade do horário.
Quadro 7 - Distribuição dos pesquisados por tempo diário dedicado a atividade de
catação.
Horas diárias na catação Catadores de Rua Catadores do Lixão
A
%
F
M
F
M
1 - 4 horas diárias
01
01
02 5,3
4 – 8 horas diárias
04
02
04
10 26,3
8 – 12 horas diárias
01
13
06
20 52,7
Não tem hora certa
01
05
06 15,7
Total
07
08
17
06
38 100
A Figura 33 apresenta a quantidade de horas diárias trabalhadas pelos
catadores, com destaque para o fato de que a maioria diz trabalhar de 8 a 12 horas
por dia.
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Figura 33 - Tempo diário de catação
Sobre os dias dedicados a atividade de catação observou-se que a maioria
trabalha 6 dias por semana, ou seja de segunda a sábado. Considerando que a
maioria trabalha mais de 8 horas diárias, percebe-se que tal jornada de trabalho
excede os limites definidos socialmente, o que torna-se pior quando considerado que
29% trabalha todos os dias da semana, não ficando um único dia disponível para
descanso e reposição das energias gastas pelo trabalho. O que presume os riscos à
saúde advindos da sobrecarga de trabalho acarretando com isso o desgaste
prematuro dessa força de trabalho. Conforme pode ser observado no quadro abaixo.
Quadro 8 - Distribuição dos pesquisados por dias da semana dedicados a catação.
Catadores de
Catadores do
Dias por semana dedicados a
Rua
Lixão
catação
A
%
F
M
F
M
3 dias
01
01 2,6
5 dias
01
04
01
06 15,7
6 dias
02
02
13
03
20 52,7
Todos os dias da semana
04
05
02
11 29
Total
07
08
17
06
38 100
Quanto aos motivos elencados para se inserirem na atividade de catação
observou-se que o motivo mais destacado foi o desemprego (62,5). Entretanto
associa-se a este o fato de grande parte dos pesquisados terem familiares
trabalhando na referida atividade. O que foi apontado por uma grande parte destes
como o segundo motivo da inserção: acompanhar membro (s) da família (18,7%). O
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número de resposta excede o número de pesquisados em função de alguns
apresentarem mais de um motivo. Conforme o quadro abaixo.
Quadro 9 - Distribuição dos pesquisados pelos motivos pelos quais trabalha na
catação.
Catadores de Catadores do
Rua
Lixão
Motivos pelos quais trabalha na
A
%
catação
F
M
F
M
Desemprego
03
05
17
05
30 62,5
Complementação a renda familiar
02
02
01
05 10,4
Não ter qualificação profissional
01
01
02 4,2
Acompanhar a família
01
01
05
02
09 18,7
Outros (possibilidades de
02
02 4,2
flexibilizar o horário de trabalho)
Total
07
08
25
08
48 100
Outro dado importante a ser destacado é que nenhum dos catadores, seja os
que trabalham nas ruas ou no lixão, usam equipamentos de proteção individual – EPI.
O que é preocupante tendo em vista os riscos à saúde. Com relação ao material
reciclável que é coletado e comercializado pelos catadores, observa-se que a maioria
dos catadores coleta todo tipo de material. Contudo observa-se que por dificuldades
em armazenar e transportar os materiais, alguns catadores de rua optam por catar
metais e garrafas PET.
Quadro 10 - Distribuição dos pesquisados por material que coleta.
Catadores de
Catadores do
Material coletado
Rua
Lixão
A
%
F
M
F
M
Todo tipo de material
02
04
08
06
20 52,6
Todos exceto ferro
09
0
09 23,7
Somente cobre, alumínio e
05
04
0
0
09 23,7
PET
Total
07
08
17
06
38 100
No que se refere aos rendimentos retirados da catação observou-se que a
maioria ganha menos de um salário mínimo mensal o que corresponde 63,2% dos
pesquisados. O problema torna-se mais grave quando considerado que boa parte
destes, cata em família. O que corresponde a 71% dos pesquisados. O que significa
que tal rendimento por demais baixo, ainda excede o trabalho de uma única pessoa.
Observou-se também que os rendimentos menores concentram-se no grupo dos
catadores de rua, o que corresponde a 60% dos catadores pertencentes a este grupo,
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visto que neste grupo o rendimento não excede os R$ 200,00 mensais, atingindo na
sua maioria o gênero feminino. Conforme pode ser observado no quadro abaixo.
Quadro 11 - Distribuição dos pesquisados por rendimento mensal.
Rendimento mensal Catadores de Rua Catadores do Lixão
A
F
M
F
M
- R$ 200,00
06
03
09
R$ 200,00 a R$400,00
01
04
03
01
09
R$ 400,00 a R$ 600,00
05
01
06
R$ 600,00 a R$ 800,00
01
06
07
+ R$ 800,00
01
04
05
Não soube dizer
02
02
Total
07
08
17
06
38

%
23,7
23,7
15,8
18,4
13,1
5,3
100

A Figura 34 apresenta a distribuição dos catadores por faixa de rendimento
mensal. Pode-se perceber através dessa figura que 63,2% dos catadores
pesquisados recebem menos que o salário mínimo.

Rendimento mensal
25,0%

23,7%

23,7%
18,4%

20,0%
15,8%
15,0%

13,1%

-R$ 200,00

R$ 200,00 a R$400,00

10,0%
5,3%

5,0%

R$ 400,00 a R$ 600,00
R$ 600,00 a R$ 800,00

0,0%

R$ 800,00

Não soube informar

Figura 34 - Rendimento mensal dos catadores pesquisados
No que se refere a experiência em outra atividade trabalho. Constatou-se que
a maioria já havia tido outra experiência de trabalho antes da inserção na catação, o
que corresponde a 73,7% do número de catadores pesquisados.
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Quadro 12 - Distribuição dos pesquisados por outra experiência de trabalho.
Catadores de
Catadores do
Outra experiência de
Rua
Lixão
A
%
trabalho
F
M
F
M
SIM
04
07
12
05
28 73,7
NÃO
03
01
05
01
10 26,3
Total
07
08
17
06
38 100
Das mulheres que tiveram outro trabalho, observou-se que a maioria já havia
trabalhado como doméstica. Dos motivos apresentados para não continuarem
exercendo essa função, argumentou-se: salários inferiores ao da catação, vivência de
assédio moral e flexibilidade em disponibilizar o horário de trabalho de acordo com as
suas necessidades.
Quadro 13 - Distribuição das mulheres pesquisadas por atividade de trabalho anterior.
Catadoras de
Catadoras do
Trabalho Anterior
A
%
Rua
Lixão
Doméstica
04
06
10 62,4
Cabeleireira
01
01 6,3
Serviços Gerais
01
01 6,3
Cuidadora de idosos
02
02 12,5
Funcionária pública
02
02 12,5
municipal
Total
04
12
16 100
Dos homens que tiveram outro trabalho destacou-se a atividade de agricultor.
Dos motivos elencados para não exercerem mais a função, destacou-se a falta de
terra para trabalhar e a vinda para a cidade.
Quadro 14 - Distribuição dos homens pesquisados por atividade de trabalho anterior.
Catadores de
Catadores do
Trabalho Anterior
A
%
Rua
Lixão
Agricultor
03
01
04 33,3
Chapeado
02
02 16,8
Funcionário Público
02
01
03 25
Municipal
Operador de máquina
01
01 8,3
Carroceiro
01
01 8,3
Comerciário
01
01 8,3
Total
07
05
12 100
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No que se refere a inserção dos catadores nos programas sociais observou-se
que 50% destes estão inseridos no Programa Bolsa Família. Do grupo que não recebe
o Bolsa Família observou-se que a maioria se concentra no grupo de catadores de
rua. Deste grupo 73,3% não são beneficiários do referido programa.
Quanto a saúde dos catadores observou-se que 50% deles declararam terem
problema de saúde. Destaca-se também que o grupo que concentrou a maior parte
dos que declararam terem problemas de saúde foi o dos catadores de rua, o que
correspondeu a 66,7% deste grupo. Dos problemas de saúde apresentados pelos
catadores em geral os citados foram: problemas respiratórios, problemas de coluna,
labirintite, presença de hérnias e doença mental.
Em relação a acidentes de trabalho observou-se que a maioria (55,3%) não
havia sofrido até então algum tipo de acidente na atividade de catação. Dos que
declararam que já haviam sofrido acidentes na catação (44,7%), os acidentes citados
foram: atropelamento, queda de cima do caminhão, cortes e furadas de agulha. Sendo
os cortes o que concentrou o maior número de pesquisados.
7.3.3 As dificuldades enfrentadas para a realização da atividade de catação
Das dificuldades elencadas pelos catadores observou-se que estas
apresentam diferenças significativas.
As dificuldades citadas pelos catadores de rua foram:
 Ganhos baixos,
 Dificuldades para separar o material reciclável,
 Dificuldades para transportar e armazenar o material e falta de alimentação
durante o período de trabalho.
 As dificuldades apresentadas pelos catadores do lixão foram:
 Falta de ambiente adequado,
 Falta de equipamentos de proteção individual- EPI,
 Falta de água potável para beber durante o trabalho,
 Falta de um abrigo para se proteger do sol e alimentar-se,
 Falta de transporte para locomoção até o local de trabalho e para transportar o
material para a comercialização.
7.3.4 Sugestões dos catadores para elaboração do Plano de Gestão
Os catadores apresentaram algumas demandas da categoria como sugestão a
serem incorporadas no PMGIRS do município. Sendo estas:
 Construção de Galpão para sediar a Associação de Catadores – ASCAP e o
Balcão de Reciclagem,
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Implantação e estruturação da Coleta Seletiva no município,
Transporte para a Associação comercializar os materiais,
Disponibilizar linha de ônibus até o local onde ficará o Balcão de Reciclagem,
Oferecer um Programa de Moradia para os catadores,
Capacitar os catadores para transformar a Associação em Cooperativa,
Disponibilizar uma creche para assistir os filhos dos catadores,
Oferecer cursos profissionalizantes para os adolescentes filhos dos catadores
para oportunizar outras alternativas de trabalho,
Estimular Convênios com empresas e instituições,
Promoção de programas e campanhas de conscientização ambiental para
estimular a população a realizar a separação dos resíduos,
Oferecer cursos de qualificação para os catadores visando capacitá-los para
administrar a cooperativa tanto quanto para outras oportunidades de trabalho,
Prefeitura colaborar financeiramente e administrativamente com a implantação
e gerenciamento da cooperativa na sua fase inicial,
Definir um valor mínimo mensal a ser disponibilizado para os catadores.

7.4 A rede de comercialização de materiais recicláveis
Foram identificados no município 4 (quatro) grandes empresas de
comercialização de material reciclável. São estas: A J. C. Reciclagem, Sucata do
Geraldo, Sucata Padre Cícero e N. Nóbrega. Três delas com mais de 25 anos de
existência no município, Não há existência de filiais das empresas citadas na cidade
ou em outra.
Os materiais são comercializados por preços que variam, assim distribuídos no
quadro 15 abaixo:
Quadro 15 - Materiais recicláveis mais comercializados e os seus valores.
Menores Valores
Maiores valores
Tipo de Material
comercializados
comercializados
Alumínio
R$ 1,50
R$ 2,50
Cobre
R$ 8,00
R$ 10,00
Ferro
R$ 0,10
R$ 0,15
Papel Branco
R$ 0,15
R$ 0,20
Papelão
R$ 0,10
R$ 0,20
Vidro
R$ 0,05
R$ 0,10
Plástico
R$ 0,50
R$ 1,00
PET
R$ 0,80
R$ 1,00
Ossos
R$ 0,05
R$ 0,10
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No que remete ao escoamento dos materiais coletados constatou-se que os
materiais são vendidos para empresas localizadas na sua maioria nas cidades de
Campina Grande, João Pessoa e Recife. No quadro 16 abaixo são apresentadas as
principais empresas citadas para as quais são vendidos os materiais e as respectivas
cidades de destinação:
Quadro 16 - Empresas e cidades de destinação dos materiais.
Cidade de
Empresas
Material comercializado
destino
Compel
João Pessoa
Papelão
Repete
João Pessoa
PET
Gerdal
Recife
Ferro
Incoplast
João Pessoa
Plástico
Recife e uso
N. Nóbrega
Ossos, PVC e Borracha
próprio
Das dificuldades citadas pelas empresas para comercializar o material destacase:






Custo elevado com mão de obra, impostos, transporte e manutenção de
maquinário deixando a margem de lucro a patamares inviáveis,
Dificuldades na separação do material de acordo com as necessidades e nível
de qualidade exigido pelas fábricas,
Ausência de compradores certos para alguns tipos de materiais,
Instabilidade nos preços que se faz determinar em função do mercado e da
qualidade dos materiais,
Aumento da concorrência, tanto por empresas de outros municípios como
também de atravessadores, provocando com isso a falta de materiais para as
empresas locais e a diminuição nos ganhos dos catadores.

Das sugestões apresentadas pelos comerciantes locais para o PMGIRS de
Patos estas se fizeram concentrar na melhoria das condições de trabalho dos
catadores e implantação da coleta seletiva como elemento importante para agregar
valor aos materiais recicláveis, posto que possibilitaria uma melhoria na qualidade dos
materiais a serem comercializados. As sugestões apresentadas foram:
 Criação do Balcão de Reciclagem,
 Programa de conscientização ambiental para separação e qualificação do
material a ser coletado pelos catadores,
 Capacitar os catadores para administrar melhor à venda dos produtos e
possibilitar-lhes condições que permitam a venda direto as empresas locais
sem utilizar-se de atravessadores,
 Assistência Social e em Saúde para os catadores,
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Melhorar as condições de trabalho para os catadores
Que a implantação do Aterro Sanitário não seja feita sem que haja
investimentos em educação ambiental e na implantação da coleta seletiva para
que assim não venha a prejudicar os catadores e o comércio local.

7.5 Iniciativas de Educação Ambiental no Município
A Secretaria de Educação Municipal de Patos desenvolve algumas ações de
educação ambiental em algumas escolas, tais como: Ações de educação ambiental
no dia do meio ambiente, através de projetos da semana do meio ambiente, entre
outros.
Foram Identificadas duas organizações não governamentais que desenvolvem
projetos de educação ambiental no município. São elas: a ECOPLANTE e a SOS
Sertão.
A ECOPLANTE é uma Associação que tem como objetivo realizar trabalho
assistencial, educativo e de organização política dos catadores que trabalham no
Lixão. Existe no município a quatro anos. Sua missão é: Planejar, orientar os
recicladores da ASCAP para a sustentabilidade dos materiais recicláveis. Suas ações
têm se concentrado em planejar e executar projetos voltados para formação humana
e política dos catadores, buscando recursos na esfera municipal, estadual e federal
para financiamentos de projetos em prol dos catadores. Sua equipe é composta por
oito profissionais. A instituição possui cadastro dos 53 catadores associados a
ASCAP. Das dificuldades encontradas para realização do trabalho as citadas foram:
 Falta de apoio governamental nas três esferas de governo
 Desinteresse da população em realizar a coleta seletiva
 Desinteresse do poder público em solucionar o problema dos catadores
 Discriminação da população para com os catadores
A SOS Sertão - Organização Sertaneja dos Amigos da Natureza é uma
Organização não governamental que desenvolve projetos na área de assistência
técnica, educação ambiental, agroecologia, meio ambiente e tráfego de animais. Seu
trabalho tem caráter assistência e educativo. Sua equipe é composta por 7
profissionais. Suas ações concentram-se na área da agroecologia e meio ambiente.
Apesar de desenvolver projetos em educação ambiental não desenvolve até o
momento nenhum trabalho com os catadores. Das dificuldades apresentadas para
realização do trabalho as citadas foram:
 Falta de recursos financeiros para desenvolvimento do trabalho
 Falta de programas de capacitação para a conscientização acerca da questão
ambiental
 Falta de investimentos em comunicação social visando esse fim
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Das sugestões apresentadas pelas ONGs citadas para o PMGIRS do município
foram:
 O Balcão de Reciclagem deve estar localizado próximo ao Aterro Sanitário
 Realização de parceria entre Recicladores, Empresa coletora e Administração
do Aterro Sanitário
 Interação Social entre os segmentos
 Apoio financeiro, logístico e administrativo aos catadores.
 Garantir a sanidade urbana visando um ambiente mais harmonioso e que
ofereça melhor qualidade de vida para todos.
O diagnóstico realizado permite afirmar que os resíduos sólidos em grande
quantidade e com qualidade pode ser uma fonte rentável e de valor econômico. E que
são muitos os problemas sociais enfrentados pelos catadores, sendo o mais gritante
e urgente de solução a melhoria nas suas condições de trabalho, que remete a
negação de direitos humanos básicos como: acesso a água potável no ambiente de
trabalho, disposição de um abrigo para realização de descanso e alimentação
considerando a distância da moradia e a jornada de trabalho elevada, ausência de
transporte público para locomoção até o local de trabalho e equipamentos de proteção
ambiental considerando os riscos à saúde a que estão exposto na realização do
trabalho.
Tal realidade vem mostrar o quão urgente é a necessidade de intervir nas
condições de trabalho dos catadores através de planos, programas e projetos que
visem sobretudo a promoção e o resgate da cidadania e de direitos humanos
fundamentais daqueles que fazem do seu cotidiano uma luta diária e extenuante pela
sobrevivência.

7.6 Situação dos RSU no município de Patos
A Gestão de resíduos sólidos urbanos no município de Patos é uma gestão
mista, ou seja, é realizada pelo município e por empresa terceirizada para os serviços
de coleta de RSU e a disposição final dos RSU poderá executada por empresa privada
até agosto de 2014, mediante processo de concessão de serviços públicos, para
atendimento a Lei 12.305/2010.
7.6.1 Caracterização dos RSU no Município de Patos
A caracterização física dos resíduos sólidos urbanos (RSU) no município de
Patos foi realizada pela equipe da ECOSAM Consultoria em Saneamento Ambiental
LTDA, com a fiscalização da Secretaria de Serviços Públicos e com o auxílio de
96

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PMGIRS – PATOS – PB
funcionários da empresa Light Engenharia Ltda responsável pelo serviço de coleta de
resíduos sólidos no município de Patos.
A caracterização dos resíduos sólidos ocorreu no Lixão de Patos durante os
dias 06 a 09 de novembro de 2013 (Figura 35). O objetivo da caracterização é fornecer
informações para subsidiar a elaboração do PMGIRS possibilitando o conhecimento
dos hábitos de consumo, poder aquisitivo, cultura e educação. A partir das
informações obtidas com a caracterização é possível estabelecer relações entre os
fatores mencionados anteriormente e definir qual a(s) tecnologia(s) mais adequada(s)
para o tratamento e a disposição final dos diferentes tipos de resíduos sólidos gerados
no território do município de Patos.

Figura 35 - Lixão de Patos.
Fonte: ECOSAM, 2013.
A partir da caracterização física dos RSU realizada no município de Patos foi
possível ter uma percepção melhor da situação atual da geração de RSU e trabalhar
nos seguintes pontos:
 Composição gravimétrica e identificação dos diferentes tipos de resíduos sólidos
gerados
 Conhecer o potencial de material reciclável em meio aos demais RSU coletados;
 Apontar práticas mais sustentáveis de manejo dos RSU que minimizem os
riscos à saúde, meio ambiente e a qualidade de vida da população
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Indicar as tecnologias de tratamento e disposição final que podem ser
utilizadas na gestão dos RSU no município;
Apontar soluções e ações que auxiliem na não geração, redução,
reutilização e reciclagem de RSU;

A metodologia utilizada na caracterização procurou abranger diferentes rotas
de coletas de forma que fossem analisados os resíduos de bairros de classes sociais
distintas. O quadro 17 a seguir apresenta as rotas dos caminhões coletores e as
classes sociais, com os bairros amostrados:
Quadro 17 - Bairros em que foi feita a caracterização
ROTA DE COLETA
BAIRROS ATENDIDOS
CLASSE SOCIAL
4
Belo Horizonte
Alta
Santo Antônio e
10
Média
Maternidade
Jatobá, Mutirão e Alto da
7
Média-Baixa
Tubiba
São Sebastião, Vitória,
9
Sete Casas e Jardim
Baixa
Florença
Para o desenvolvimento da caracterização foi utilizada a metodologia do
quarteamento que consiste, segundo a NBR 10.007 (ABNT, 2004), no processo de
divisão em quatro partes iguais de uma amostra pré-homogeneizada, sendo tomadas
duas partes opostas entre si para constituir uma nova amostra e descartadas as partes
restantes. As partes não descartadas são misturadas totalmente e o processo de
quarteamento é repetido até que se obtenha o volume desejado.
As amostras analisadas foram sempre da primeira viagem de cada rota de
coleta selecionada, garantindo que dessa forma o caminhão coletasse a maior
quantidade de resíduos possível. Os materiais e equipamentos utilizados na
caracterização foram:
 Caminhão Mercedez Benz Atego 1726 com caçamba coletora
compactadora Usimeca – capacidade 15 m³.
 Pá Carregadeira New Holland 12B
 Lona e sacos plásticos
 Balança Welmy de 100Kg, com precisão de 100g (0,1%)
 4 (quatro) contêineres plásticos JSN – capacidade de 120 L
 Equipe técnica com equipamentos de proteção individual (EPIs)
 Identificação dos resíduos pesados
 Registro fotográfico do processo de caracterização física dos RSU
Primeiramente selecionou-se uma área no lixão para que o caminhão
descarregasse os RSU sem que houvesse mistura com os demais resíduos ali
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presentes (Figura 36). Em seguida, a pá carregadeira realizava a mistura do material
de modo que a amostra resultante apresentasse características semelhantes em
todos os seus pontos (Figura 37).
O próximo passo consistiu na seleção dos Resíduos, com a utilização da pá
carregadeira, de pontos diferentes da massa de resíduos espalhada. Encheram-se
“duas pás” de locais diferentes da massa de resíduos, e despejou-se os resíduos em
um local separado para que fosse feito um novo quarteamento para garantir uma
característica homogênea (Figura 38).
Então, após o segundo quarteamento foram preenchidos os 4 (quatro)
contêineres plásticos com material de diferentes pontos de forma que a amostra fosse
representativa da massa total de resíduos (Figura 39). A fim de homogeneizar ainda
mais a amostra, os sacos e embalagens eram rompidos antes de preenchimento dos
contêineres.

Figura 36 - Caminhão descarregando os RSU em área separada no lixão de Patos
Fonte: ECOSAM, 2013
Após o preenchimento dos contêineres, misturou-se os resíduos dos 4 (quatro)
contêineres sobre uma lona (Figura 40). Fez-se então um novo quarteamento para
que fossem preenchidos apenas 2 (dois) contêineres.
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Figura 37 - Pá carregadeira promovendo homogeneização da massa de resíduos
Fonte: ECOSAM, 2013

Figura 38 - Resíduos selecionados após o quarteamento
Fonte: ECOSAM, 2013
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Figura 39 - Contêineres utilizados na caracterização física dos resíduos
Fonte: ECOSAM, 2013

Figura 40 - Mistura do material para preenchimento dos contêineres utilizados na
caracterização física dos RSU
Fonte: ECOSAM, 2013
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Dessa forma, após todos os quarteamentos, a massa de resíduos efetivamente
utilizada na caracterização foi correspondente a 2 (dois) contêineres de 120L.
Conhecido previamente o peso dos contêineres vazios, cada contêiner foi pesado e
pôde-se obter o peso líquido de resíduos em cada caracterização.
Após a pesagem, o conteúdo dos 2 (dois) contêineres foi despejado sobre a
lona limpa para que fosse feita a separação e identificação de cada categoria de
resíduo (Figura 41). Após a separação, cada tipo de resíduo foi pesado e calcularamse as porcentagens individuais, dividindo-se o peso de cada material pelo peso total
da massa de resíduos, descontado o peso do contêiner.
O material foi separado em 16 (dezesseis) tipos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Couro e borrachas
Fraldas
Inertes (material cerâmico, tijolos, terra...)
Madeira
Matéria Orgânica
Metais Ferrosos
Metais não ferrosos
Papel/ Papelão
Plástico – PEAD (Polietileno de alta densidade)
Plástico – PEBD (Polietileno de baixa densidade)
Plástico – PET (Polietileno tereftalato)
Plástico – PP (Polipropileno)
Plástico – PS (Poliestireno)
Plástico – PVC (Policloreto de Vinila)
Vidro
Outros (tecidos, trapos...)
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Figura 41 – Resíduo selecionado para caracterização física dos RSU
Fonte: ECOSAM, 2013
O peso específico dos resíduos foi definido utilizando os dados coletados
durante a caracterização considerando a relação do peso e volume do contêiner de
120L (kg/m³).
As duas primeiras caracterizações foram feitas no dia 06 de novembro de 2013,
de 10 h às 15 h e corresponderam aos bairros Belo Horizonte (classe alta), Santo
Antônio e Maternidade (classe média) do município de Patos. O quadro 18 mostra o
peso e o percentual de cada tipo de resíduo do bairro Belo Horizonte.


BAIRRO DE CLASSE ALTA
Quadro 18 - Caracterização do bairro Belo Horizonte, Patos-PB.
ITEM

MATERIAL

1
2
3
4
5
6
7
8
9

COURO E BORRACHAS
FRALDAS
INERTES
MADEIRA
MATÉRIA ORGÂNICA
METAIS FERROSOS
METAIS NÃO-FERROSOS
PAPEL/ PAPELÃO
PEAD

PESO MEDIDO UNIDADE
0,00
1,33
0,00
2,53
16,13
0,00
0,43
6,53
0,00
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Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

%
0,00%
3,56%
0,00%
6,76%
43,13%
0,00%
1,15%
17,46%
0,00%
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10
11
12
13
14
15
16

PEBD
PET
PP
PS
PVC
VIDRO
OUTROS (tecido, trapo, colchão)

6,23
0,63
1,23
0,00
0,00
0,13
2,23

TOTAL

37,4

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

16,66%
1,68%
3,29%
0,00%
0,00%
0,35%
5,96%
100%

Fonte: ECOSAM, 2013.
A Figura 42 mostra o percentual de cada resíduo da caracterização do bairro
Belo Horizonte. Neste bairro, não foi verificada a presença de materiais inertes, couro
e borrachas e nem metais ferrosos no processo de caracterização.

Composição gravimétrica - Classe Alta - Patos-PB
0,35%

1,15%

3,56%
5,96%

VIDRO
METAIS NÃO-FERROSOS

43,13%
6,76%

FRALDAS
OUTROS

17,46%

MADEIRA
PAPEL/ PAPELÃO
PLÁSTICOS

21,63%

MATÉRIA ORGÂNICA

Figura 42 - Percentual dos tipos de resíduos no bairro Belo Horizonte, Patos-PB
Fonte: ECOSAM, 2013
Percebe-se através do gráfico da Figura 42 que 21,63% dos resíduos do bairro
Belo Horizonte constituiu-se de plásticos. A Figura 43 apresenta a porcentagem dos
tipos de plásticos encontrados.
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7,79%
15,20%

PET
PP

77,01%

PEBD

Figura 43 - Tipos de plásticos encontrados na caracterização do bairro Belo
Horizonte, Patos - PB
Fonte: ECOSAM, 2013


BAIRROS DE CLASSE MÉDIA
O quadro 19 mostra o peso e o percentual de cada tipo de resíduo dos bairros
Santo Antônio e Maternidade.
Quadro 19 - Caracterização dos bairros Santo Antônio e Maternidade, Patos-PB
ITEM

MATERIAL

PESO MEDIDO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COURO E BORRACHAS
FRALDAS
INERTES
MADEIRA
MATÉRIA ORGÂNICA
METAIS FERROSOS
METAIS NÃO-FERROSOS
PAPEL/ PAPELÃO
PEAD
PEBD
PET
PP
PS
PVC
VIDRO
OUTROS (tecido, trapo, colchão)

3,41
2,51
0,71
0,00
23,51
0,00
0,41
7,71
0,91
8,21
1,01
0,61
0,00
0,00
0,00
3,51

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

6,49%
4,78%
1,35%
0,00%
44,78%
0,00%
0,78%
14,68%
1,73%
15,64%
1,92%
1,16%
0,00%
0,00%
0,00%
6,68%

TOTAL

52,50

Kg

100,00%
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A Figura 44 mostra o percentual de cada resíduo da caracterização dos bairros
Santo Antônio e Maternidade. Nestes bairros, não foi verificada a presença de
madeira, metais ferrosos ou vidro no processo de caracterização.

Composição gravimétrica - Classe Média- Patos-PB
0,78% 1,35%

4,78%
6,49%

METAIS NÃO-FERROSOS
INERTES

44,78%

FRALDAS
6,68%

COURO E BORRACHAS

14,68%

OUTROS
PAPEL/ PAPELÃO

20,45%

PLÁSTICOS
MATÉRIA ORGÂNICA

Figura 44 - Percentual dos tipos de resíduos nos bairros Santo Antônio e
Maternidade, Patos-PB
Fonte: ECOSAM, 2013
Percebe-se através da figura 44 que 20,45% dos resíduos dos bairros de classe
média constituiu-se de plásticos. A Figura 45 apresenta a porcentagem dos tipos de
plásticos encontrados.

5,67%

8,47%
PP
9,40%

PEAD
PET

76,46%

PEBD

Figura 45 - Tipos de plásticos encontrados na caracterização dos bairros Santo
Antônio e Maternidade, Patos – PB Fonte: ECOSAM, 2013
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BAIRROS DE CLASSE MÉDIA-BAIXA

As outras caracterizações foram feitas no dia 07 de novembro de 2013, às 10h
e corresponderam aos bairros Jatobá, Mutirão e Alto da Tubiba (classe média baixa),
São Sebastião, Vitória, Sete Casas e Jardim Florença (classe baixa) do município de
Patos. O quadro 20 mostra o peso e o percentual de cada tipo de resíduo dos bairros
Jatobá, Mutirão e Alto da Tubiba.
Quadro 20 - Caracterização dos bairros Jatobá, Mutirão e Alto da Tubiba,
Patos-PB.
ITEM

MATERIAL

PESO MEDIDO

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COURO E BORRACHAS
FRALDAS
INERTES
MADEIRA
MATÉRIA ORGÂNICA
METAIS FERROSOS
METAIS NÃO-FERROSOS
PAPEL/ PAPELÃO
PEAD
PEBD
PET
PP
PS
PVC
VIDRO
OUTROS (tecido, trapo, colchão)

5,65
3,25
0,00
0,00
22,45
0,00
0,15
4,45
0,85
6,15
0,65
0,00
0,25
0,85
0,00
2,35

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

12,01%
6,91%
0,00%
0,00%
47,76%
0,00%
0,31%
9,46%
1,80%
13,08%
1,37%
0,00%
0,52%
1,80%
0,00%
4,99%

TOTAL

47,00

Kg

100,00%

Fonte: ECOSAM, 2013.
A Figura 46 apresenta o percentual de cada resíduo da caracterização dos
bairros Jatobá, Mutirão e Alto da Tubiba. Nestes bairros, não foi verificada a presença
de materiais inertes, madeira, metais ferrosos ou vidro no processo de caracterização.
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Composição gravimétrica - Classe Média Baixa - Patos-PB
0,31%
4,99%
METAIS NÃO-FERROSOS

6,91%
47,76%

OUTROS
9,46%

FRALDAS
PAPEL/ PAPELÃO

12,01%

COURO E BORRACHAS
PLÁSTICOS
MATÉRIA ORGÂNICA

18,57%

Figura 46 - Percentual dos tipos de resíduos nos bairros Jatobá, Mutirão e Alto da
Tubiba, Patos-PB
Fonte: ECOSAM, 2013
Percebe-se através da Figura 46 que 18,57% dos resíduos dos bairros de classe
baixa constituiu-se de plásticos. A Figura 47 mostra a porcentagem dos tipos de
plásticos encontrados.

2,81%
7,40%
9,69%
9,69%

70,42%

PS
PET
PEAD
PVC
PEBD

Figura 47 - Tipos de plásticos encontrados na caracterização dos bairros Jatobá,
Mutirão e Alto da Tubiba, Patos - PB
Fonte: ECOSAM, 2013
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BAIRROS DE CLASSE BAIXA

O quadro 21 mostra o peso e o percentual de cada tipo de resíduo dos bairros
São Sebastião, Vitória, Sete Casas e Jardim Florença.
Quadro 21 - Caracterização dos bairros São Sebastião, Vitória, Sete Casas e
Jardim Florença, Patos-PB.
ITEM

MATERIAL

PESO MEDIDO

%

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

COURO E BORRACHAS
FRALDAS
INERTES
MADEIRA
MATÉRIA ORGÂNICA
METAIS FERROSOS
METAIS NÃO-FERROSOS
PAPEL/ PAPELÃO
PEAD
PEBD
PET
PP
PS
PVC
VIDRO
OUTROS (tecido, trapo, colchão)

2,55
2,15
0,00
0,15
18,45
3,35
1,45
5,15
2,95
6,95
0,15
1,45
0,00
0,00
1,95
6,25

Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg
Kg

4,82%
4,06%
0,00%
0,29%
34,82%
6,33%
2,74%
9,72%
5,57%
13,12%
0,29%
2,74%
0,00%
0,00%
3,69%
11,80%

TOTAL

53,00

Kg

100,00%

Fonte: ECOSAM, 2013.
A Figura 48 apresenta o percentual de cada resíduo da caracterização dos
bairros São Sebastião, Vitória, Sete Casas e Jardim Florença. Nestes bairros, não foi
verificada a presença de materiais inertes.
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Composição gravimétrica - Classe Baixa - Patos-PB
2,74%

0,29%

3,69%
4,06%
34,82%

4,82%

MADEIRA
METAIS NÃO-FERROSOS
VIDRO
FRALDAS

6,33%
9,72%

21,73%

COURO E BORRACHAS

METAIS FERROSOS
PAPEL/ PAPELÃO

11,80%

OUTROS
PLÁSTICOS
MATÉRIA ORGÂNICA

Figura 48 - Percentual dos tipos de resíduos nos bairros São Sebastião, Vitória, Sete
Casas e Jardim Florença, Patos-PB
Fonte: ECOSAM, 2013
Percebe-se através da Figura 48 que 21,73% dos resíduos dos bairros de classe
baixa constituiu-se de plásticos. A Figura 49 apresenta a porcentagem dos tipos de
plásticos encontrados.

1,34%

12,63%
PET
60,39%

PP
25,65%

PEAD
PEBD

Figura 49 - Tipos de plásticos encontrados na caracterização dos bairros São
Sebastião, Vitória, Sete Casas e Jardim Florença, Patos - PB
Fonte: ECOSAM, 2013
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Após a caracterização de todos os bairros, pode-se obter a caracterização geral
do município de Patos, fazendo-se a média aritmética de todos os resultados
individuais. As Figuras 50 e 51 apresentam a caracterização para o município de
Patos, em termos de peso de cada material e percentual, respectivamente. Percebese pelas figuras que os resíduos sólidos urbanos do município de Patos são
predominantemente constituídos por matéria orgânica, seguido por plásticos e em
terceiro lugar nos resíduos gerados no município estão papel e papelão.
Através das Figuras 52 e 53, tem-se a representação dos principais tipos de
plásticos encontrados nos RSU do município de Patos. Através dessas figuras, podese constatar que o principal plástico descartado pela população de maneira geral é o
PEBD, representado pelas sacolas plásticas e embalagens de alimentos. Um aspecto
interessante a ser analisado é a presença do plástico do tipo PET apenas na 4ª
colocação, o que pode ser explicado pela forte presença de catadores nas ruas
coletando esse material antes que ele chegue ao lixão.

OUTROS
VIDRO
PLÁSTICOS
PAPEL/ PAPELÃO
METAIS NÃO-FERROSOS
METAIS FERROSOS
MATÉRIA ORGÂNICA
MADEIRA
INERTES
FRALDAS
COURO E BORRACHAS

COURO E BORRACHAS

3,59
0,52

FRALDAS
9,77

INERTES

5,96

MADEIRA

0,61
0,84

MATÉRIA ORGÂNICA
20,13 METAIS FERROSOS

0,67
0,18
2,31
2,90
0

3

6

METAIS NÃO-FERROSOS
PAPEL/ PAPELÃO
PLÁSTICOS
9

12
Kg

15

18

21

VIDRO
OUTROS

Figura 50 - Caracterização física dos RSU no município de Patos, PB
Fonte: ECOSAM, 2013
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COURO E BORRACHAS

1,01%

5,83%

7,36%

4,83%
0,34%

20,60%

1,76%

FRALDAS
INERTES
MADEIRA
MATÉRIA ORGÂNICA
METAIS FERROSOS

12,83%

METAIS NÃO-FERROSOS
42,62%

PAPEL/ PAPELÃO
PLÁSTICOS

1,25%

VIDRO

1,58%

OUTROS

Figura 51 - Percentual de cada tipo de resíduo no município de Patos, PB
Fonte: ECOSAM, 2013

6,88

7,00

Kg

6,00
5,00

PEAD

4,00

PEBD

3,00

PET

2,00

PP
1,18

1,00

P.S
0,61

0,82

0,00
PEAD PEBD

PET

PP

PVC
0,06

0,21

P.S

PVC

Figura 52 - Peso médio dos tipos de plástico nos RSU de Patos, PB
Fonte: ECOSAM, 2013
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2,42%

PVC

0,70%

P.S

PEAD

8,38%

PP

PET

PEBD
PET

6,48%

PP
PEBD

P.S

71,07%
10,95%

PEAD
0,00%

20,00%

PVC

40,00%

60,00%

80,00%

Figura 53 - Percentual de cada tipo de plástico no município de Patos, PB
Fonte: ECOSAM, 2013
O quadro 22 resume a caracterização do município de Patos apresentando o
peso e o percentual de cada categoria de resíduo para cada classe social e o
quantitativo geral para o município representado pela média aritmética dos valores de
cada classe social.
No quadro 23 são representados o peso e o percentual de cada tipo de plástico
encontrado nos RSU de Patos – PB.
Quadro 22 – Resumo da caracterização do município de Patos-PB
CLASSE SOCIAL
TIPO DE MATERIAL

ALTA

MÉDIA

MÉDIA-BAIXA

BAIXA

GERAL

Kg

%

Kg

%

Kg

%

Kg

%

Kg

%

COURO E BORRACHAS

0

0,00%

3,41

6,49%

5,65

12,01%

2,55

4,82%

2,90

5,83%

FRALDAS

1,33

3,56%

2,51

4,78%

3,25

6,90%

2,15

4,06%

2,31

4,83%

INERTES

0

0,00%

0,71

1,35%

0,00

0,00%

0,00

0,00%

0,18

0,34%

MADEIRA

2,53
16,1
3
0

6,76%

0,00%

47,75%

34,82%

0,00%

0,00%

0,00%

0,15
18,4
5
3,35

0,29%

44,78%

0,00
22,4
5
0,00

0,00%

43,13%

0,00
23,5
1
0,00

6,33%

0,67
20,1
3
0,84

1,76%
42,62
%
1,58%

0,43

1,15%

0,41

0,78%

0,15

0,31%

1,45

2,74%

0,61

1,25%

PAPEL/ PAPELÃO

6,53

17,46%

7,71

14,68%

4,45

9,46%

5,15

9,72%

5,96

PLÁSTICOS

8,09

21,63%

20,46%

8,73

18,57%

9,77

0,13

0,35%

0,00%

0

0,00%

11,5
2
1,95

21,74%

VIDRO

10,7
4
0,00

3,68%

0,52

12,83
%
20,60
%
1,01%

OUTROS

2,23

5,96%

3,51

6,69%

2,35

5,00%

6,25

11,79%

3,59

7,36%

MATÉRIA ORGÂNICA
METAIS FERROSOS
METAIS NÃOFERROSOS
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TOTAL

100,00
%

37,4

52,5
0

100,00
%

47,0
1

100,00
%

53,0
0

100,00
%

47,4
8

100%

Fonte: ECOSAM, 2013
Quadro 23 – Resumo dos tipos de plástico encontrados nos RSU de Patos-PB
CLASSE SOCIAL
TIPO DE PLÁSTICO

ALTA

MÉDIA

MÉDIA-BAIXA

BAIXA

GERAL

Kg

%

Kg

%

Kg

%

Kg

%

Kg

%

PEAD

0

0,00%

0,91

8,47%

0,85

9,69%

2,95

25,65%

1,18

10,95%

PEBD

6,23

77,01%

8,21

76,46%

6,15

70,42%

6,95

60,39%

6,88

71,07%

PET

0,63

7,79%

1,01

9,40%

0,65

7,40%

0,15

1,34%

0,61

6,48%

PP

1,23

15,20%

0,61

5,67%

0,00

0,00%

1,45

12,63%

0,82

8,38%

P.S

0

0,00%

0,00

0,00%

0,25

2,81%

0,00

0,00%

0,06

0,70%

PVC

0

0,00%

0,00

0,00%

0,85

9,69%

0,00

0,00%

0,21

2,42%

TOTAL

8,09

100%

10,74

100%

8,73

100%

11,52

100%

9,77

100%

Fonte: ECOSAM, 2013
É importante destacar que esta caracterização foi feita em época de pouca
estiagem e baixo fluxo turístico no município. Tais fatores podem influenciar na
composição dos resíduos gerados em Patos. Dessa forma, considera-se importante
que a caracterização dos RSU seja feita também de forma periódica a fim de manter
atualizadas as informações e que se permita assim empregar as tecnologias mais
adequadas ao manejo e tratamento desses resíduos.
A balança utilizada para pesagem do caminhão coletor foi a balança do moinho
patoense.

7.7 Situação dos SLU municipais
A situação atual da gestão dos RSU em Patos-PB é de uma gestão mista,
composta por serviços terceirizados de coleta de RSU, serviços de varrição e
capinação manual, e pintura de meio fio, com serviços congêneres executados por
empresa terceirizada. A SESP também executa serviços de podas de árvores com
coleta e de limpeza de mercados e cemitérios.
O Município de Patos gera cerca de 110,2 toneladas de resíduos/dia. Os dados
do SNIS (2010) indicam que a geração per capita de RSU em Patos é de 0,750 kg/dia.
Estes valores variam em função de vários fatores, dentre os quais, poder aquisitivo,
hábito de vida e nível de educação sanitária da população. Encontra-se, também, uma
vasta diversificação de atividades, que são responsáveis pela permanente produção
e geração de resíduos. Estes são produzidos nas residências, nas indústrias; nos
estabelecimentos comerciais, nas feiras livres e nos mercados públicos variando
bastante em tamanho e especificidade. Todo o resíduo coletado é levado ao lixão de
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Patos, que opera desde 1980 (segundo dados do SNIS, 2010) localizado em terras
do próprio município numa área de 13 ha, próximo ao aeroporto Firmino Ayres.

Figura 54 - Imagem de satélite do Lixão de Patos
Fonte: Google Earth, 2011
A Figuras 55 a 58 mostram o Lixão de Patos em operação, onde pode-se
observar, residências temporárias e existência de catadores na disposição
inadequada de resíduos.
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Figura 55 - Lixão de Patos

Figura 56 - Catadores no lixão de Patos
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Figura 57 - Disposição inadequada de resíduos no Lixão de Patos

Figura 58 - Residências temporárias dos catadores no Lixão de Patos
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Segundo dados do SNIS (2011), a quantidade de resíduos sólidos domiciliares
e públicos coletados anualmente 30.422 toneladas, sendo 29.342 resíduos
domiciliares e 1.080 toneladas de resíduos públicos. A taxa de geração de resíduos
de serviços de saúde é de 8,14 kg para cada mil habitantes por dia.
Por esta geração dos RSU no município, obtêm-se uma geração per capita de
0,75 kg/hab.dia, o que está dentro da média de geração per capita para município
deste porte, segundo o SNIS.
Os resíduos gerados na cidade de Patos tem-se tornado uma questão cada dia
mais problemática basicamente por duas razões: a população urbana tornou-se muito
numerosa e gera volumes de resíduos cada vez maiores; a evolução técnica e o
processo crescente de desenvolvimento do comercio e da indústria geram, cada vez
mais, tipos de resíduos que a natureza por si só não consegue assimilar, como os
plásticos e vidros, que não são biodegradáveis e os resíduos industriais de vasta
complexidade no tratamento e disposição final. O problema do manejo dos resíduos
sólidos no espaço urbano é um desafio para as administrações municipais, não
somente em Patos, mas também em muitas outras cidades do Brasil, principalmente
porque os resíduos sólidos urbanos são os resíduos do arranjo urbano-industrial
moderno, portanto complexo e que exige cada vez mais modelos de gestão modernos
e capazes de suportar a economia e a cultura do lugar.
O crescimento acelerado da cidade e o consumo de produtos industrializados,
e, mais recentemente, o surgimento dos produtos descartáveis, vem contribuindo para
o aumento do volume de resíduos gerado. Com isso a escassez de áreas para o
destino final, passou a se constituir um dos problemas para a sociedade local e uma
grande preocupação para o poder municipal, o que em 2012 foi instituído um modelo
de concessão para implantação do aterro sanitário, concebido dentro de uma
concepção moderna e que atende integralmente ao que preceitua a Lei 12.305/2010
e as Normas Técnicas vigentes.
Outro problema identificado no município é a ausência de programas de
educação ambiental continuado nas escolas e a ausência de programa de coleta
seletiva de resíduos secos, em atendimento a Política Nacional de RSU. Também
observou-se ausência de programas específicos para os catadores existentes no
Lixão e catadores informais (de rua) existentes no município.
Assim, a realidade local encontra-se amparada nas colocações de LIMA (1979)
quando diz que a origem e a produção de resíduos no espaço urbano estão
diretamente relacionadas ao aumento populacional e a intensidade Industrial. O
aumento populacional exige um maior incremento na produção de alimentos e bens
de consumo direto, e, na tentativa de atender a demanda de consumo, o homem
transforma cada vez mais matéria-prima em produtos acabados, gerando maiores
quantidades de resíduos, que, dispostos inadequadamente, comprometem o Meio
ambiente.
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Por ser assunto de interesse local, o gerenciamento dos resíduos sólidos
urbanos é de responsabilidade do município, conforme a Constituição brasileira. A
Política Nacional de Resíduos Sólidos – Lei 12.305/2010, incorpora também o
princípio da responsabilidade compartilhada, através de atribuições individualizadas e
encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes e
consumidores visando conferir uma destinação correta aos resíduos.
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são um tipo de resíduo particularmente difícil
de gerenciar por se tratar de um resíduo heterogêneo na sua composição, variando
de acordo com o local de produção, os hábitos e a cultura da população geradora
local/regional, tornando quase sempre a sua solução complexa. A variação na
quantidade de matéria orgânica, na quantidade de umidade presente, na quantidade
de materiais inorgânicos, como o plástico, com alto poder calorífico, entre outras
variações, são os maiores desafios no momento de destinar/tratar este tipo de
resíduos (LIMA, 2012).
Os RSU são classificados como um resíduo não-perigoso e não inerte, ou seja,
um resíduo Classe II-A conforme a Norma Brasileira NBR 10.004 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), que trata sobre a classificação dos resíduos
sólidos.
O envio destes resíduos para reciclagem e para pré-tratamentos como o
tratamento mecânico biológico, para digestão anaeróbia, para a incineração e por fim
para os aterros sanitários, são as práticas mais comuns no mundo para o tratamento
e a destinação final dos RSU. Mesmo considerando os possíveis pré-tratamento
deste resíduo, seja da fração orgânica, como da fração reciclável, sempre haverá
uma parte remanescente desses pré-tratamentos que precisará ser destinada a um
aterro sanitário, ou que poderá ser aproveitada como matéria-prima em algum
processo de fabricação de novos produtos (LIMA, 2012).
7.7.1 Resíduos Sólidos – Classificação e Conceitos
A PNRS define resíduos sólidos como material, substância, objeto ou bem
descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final
se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido
ou semissólido, bem como gases contidos em recipiente es e líquidos cujas
particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em
corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em
face da melhor tecnologia disponível.
A NBR 10004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)
conceitua os resíduos sólidos como: resíduos nos estados sólido e semissólido, que
resultam de atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola,
de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de
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sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades tornem
inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam
para isso soluções técnicas e economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia
disponível.
Segundo a norma, quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e à
saúde pública, os resíduos classificam-se em:
 Classe I – Perigosos;
 Classe II – Não perigosos, nas fases de:
o Classe II A – Não inertes;
o Classe II B – Inertes.
Os Resíduos da “Classe I – Perigosos” são aqueles que apresentam
periculosidade, quer sejam em função de suas propriedades físicas, químicas ou
infectocontagiosas, a ponto de poderem ocasionar risco à saúde pública, provocando
mortalidade ou incidência de doenças, ou então riscos ao meio ambiente, sempre que
gerenciado o respectivo resíduo de modo inadequado. Também são considerados
perigosos os resíduos caracterizados como inflamáveis, corrosivos, reativos, tóxicos
ou, ainda patogênicos. Exemplo destes resíduos são as baterias, pilhas, óleo usado,
resíduo de tintas e pigmentos, resíduo dos serviços de saúde, resíduo inflamável, etc.
Os resíduos Classe II, classificados como não perigosos, compreendem os
resíduos não inertes da Classe II-A, cuja estrutura não integra a de resíduo perigoso
da Classe I, nem a de resíduo inerte da Classe II-B, podendo ter propriedade de
biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água.
Consideram-se essencialmente, como resíduos da Classe II e
consequentemente Classe II-A “não inertes”, os resíduos considerados secos,
inorgânicos, cujos produtos admitem submissão ao processo de reciclagem, quais
sejam: sucatas de metais ferrosos e não ferrosos, resíduos de papel e plásticos em
geral, etc.; bem como os resíduos orgânicos, ditos resíduos úmidos, de origem animal
ou vegetal, cujos produtos admitem transformação, por processo de compostagem,
em fertilizantes e corretivos do solo, próprios ao uso na produção agrícola, quais
sejam: restos de alimentos em geral; resíduos dos serviços públicos da varrição,
composta de restos vegetais, incluídos os lodos de estações de tratamento de água e
esgoto, e resíduos descartados irregularmente pela própria população, como
entulhos, restos de embalagens etc.
Como resíduos da Classe II-B - inertes, apresentam-se os tijolos, telhas, blocos
e demais materiais inertes da construção civil, vidros, certos plásticos e borrachas etc.

120

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PMGIRS – PATOS – PB
Resíduos Sólidos Domiciliares e de Varrição
Os Resíduos Sólidos Domiciliares - RSD, também conhecidos como
“resíduo(lixo) doméstico”, são aqueles gerados nas residências, em pequenos
estabelecimentos comerciais e empreendimentos de pequeno porte destinados à
prestação de serviços, apresentados à coleta regular.
Por sua vez os Resíduos Sólidos de Varrição - RSV são aqueles lançados de
forma difusa nas vias e logradouros públicos pela ação da natureza e da população
em trânsito ou mesmo local, está em contrariedade às posturas públicas e às regras
de convivência social, demandando que sejam varridos e coletados pelo poder público
e/ou, no caso das calçadas em que haja pouca circulação de pessoas, pelo respectivo
morador. Para minimizar o descarte irregular o poder público disponibiliza
lixeiras/papeleiras nos locais de maior circulação, sem prejuízo da opção do cidadão
em retardar o descarte até que possa efetuá-lo em recipiente apropriado.
Nestes resíduos encontram-se: o papel, o papelão, o vidro, latas, plásticos,
trapos, folhas, galhos e terra, madeira, restos de alimentos e outros detritos,
classificados como Classe II A: Não Perigosos - Não Inertes.
A quantidade e a composição dos resíduos domiciliares e de varrição das
diferentes regiões de um município estão relacionadas à cultura e ao perfil de
consumo da população residente, e também ao nível de arborização das vias e
logradouros públicos. Assim, com o crescimento urbanístico e o aumento da
população, agravados pelo adensamento regular e irregular em determinadas áreas,
a questão dos RSD e RSV adquire tamanha magnitude, que é considerada um dos
mais importantes parâmetros do saneamento ambiental.
Resíduos da Construção Civil
Os Resíduos da Construção Civil - RCC são os resíduos provenientes de
construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, e os
resultantes da preparação e da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos
cerâmicos, concreto em geral, solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras
e compensados, forros, argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros,
plásticos, tubulações, fiação elétrica etc, comumente chamados de entulhos ou
metralhas, na nossa região.
Para estes resíduos sólidos, o Conselho Nacional do Meio Ambiente –
CONAMA introduziu nova ordem classificatória, regulamentada nas Resoluções
CONAMA nºs 307/02, 348/04, 431/11 e 448/12, de modo que passaram a integrar a:
 Classe A, os resíduos considerados de reciclagem e reutilização da:
o Construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de obras
de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem;
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o Construção, demolição, reformas e reparos de edificações;
o Componentes cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento
etc), argamassa e concreto;
o Processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meios-fios etc) produzidas nos canteiros de
obras;
 Classe B, os demais resíduos recicláveis, também produto da construção civil,
formados por plásticos, papel, metais, vidros e madeiras em geral, incluído o
gesso (Resolução nº 431/2011) etc;
 Classe C, os resíduos perigosos, que admitem recuperação por tratamentos
tecnológicos específicos para disposição futura a processos de reciclagem;
 Classe D: são os resíduos perigosos oriundos do processo da construção civil,
como tintas, solventes, óleos, amianto (CONAMA 348/2004), produtos de obras
em clínicas radiológicas, instalações industriais.
Os geradores de resíduos da construção civil são pessoas físicas ou jurídicas,
públicas ou privadas, proprietárias ou responsáveis por obra de construção civil ou
empreendimento com movimento de terra, que produzam resíduos de construção civil.
A demolição de construções não residenciais, deverá, considerada a atividade
desenvolvida anteriormente no local, obedecer a prévio plano de demolição, visando
a identificação de eventual passivo ambiental.
Resíduos Volumosos - RV
Por resíduos volumosos entendem-se os resíduos sólidos secos constituídos
basicamente por material volumoso não removido pela coleta de resíduos sólidos
domiciliares, dos serviços da saúde ou dos resíduos da construção civil rotineiros,
como móveis, colchões e equipamentos domésticos inutilizados, grandes embalagens
e peças de madeira, resíduos vegetais provenientes da manutenção de áreas verdes
públicas ou privadas e outros, comumente chamados de bagulhos, e não
caracterizados como resíduos industriais.
Resíduos de Serviços de Saúde - RSS
Englobam os resíduos relacionados, de um modo geral, ao atendimento da
saúde humana ou animal, encontrados nos diversos equipamentos públicos e
privados de saúde, como: hospitais; clínicas; laboratórios; farmácias; drogarias;
farmácias de manipulação; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores,
distribuidores e produtores de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades
móveis de atendimento à saúde; serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre
outros similares; estabelecimentos de ensino e pesquisa da área da saúde;
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necrotérios; funerárias; centros de controle de zoonoses; e, atividades de
embalsamento: tanatopraxia e somatoconservação,
Como já mencionado, são estes resíduos caracterizados pela Norma NBR
10004:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT como Resíduos de
Classe I – Perigosos, por conta de suas características de patogenicidade, toxicidade,
reatividade, corrosividade e inflamabilidade.
No Município de Patos, consoante Lei nº 3.486/2006, são considerados
resíduos sólidos de serviços de saúde – RSSS todos os produtos resultantes de
atividades médicos-assistenciais e de pesquisa na área de saúde, voltadas às
populações humana e animal, compostos por materiais biológicos, químicos e
perfurocortantes contaminados por agentes patogênicos, representando risco
potencial à saúde e ao meio ambiente, conforme definidos na Resolução CONAMA
358/2005, que, por suas características, necessitam de processos diferenciados em
seu manejo, exigindo tratamento prévio à sua disposição final.
Pelas Resoluções da Diretoria Colegiada - RDC nº 306/04 da ANVISA e
Resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente - CONAMA nº 358/05, também
recebem classificação própria.
Os resíduos de serviços de saúde devem ser classificados de acordo com os
riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública para que tenham gerenciamento
adequado, e, de acordo com a Resolução CONAMA 358/2005, estão assim grupados:
Grupo A: resíduos com a possível presença de agentes biológicos que, por suas
características de maior virulência ou concentração, podem apresentar risco de
infecção, distribuídos em:
Grupo A1
- Culturas e estoques de microrganismos; resíduos de fabricação de produtos
biológicos, exceto os hemoderivados; descarte de vacinas de microrganismos
vivos ou atenuados; meios de cultura e instrumentais utilizados para
transferência, inoculação ou mistura de culturas; resíduos de laboratórios de
manipulação genética;
- Resíduos resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais, com
suspeita ou certeza de contaminação biológica por agentes classe de risco 4,
microrganismos com relevância epidemiológica e risco de disseminação ou
causador de doença emergente que se torne epidemiologicamente importante
ou cujo mecanismo de transmissão seja desconhecido;
Bolsas transfusionais contendo sangue ou hemocomponentes rejeitadas por
contaminação ou por má conservação, ou com prazo de validade vencido, e aquelas
oriundas de coleta incompleta;
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Sobras de amostras de laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos,
recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, contendo
sangue ou líquidos corpóreos na forma livre.
Grupo A2
- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de
animais submetidos a processos de experimentação com inoculação de
microrganismos, bem como suas forrações, e os cadáveres de animais
suspeitos de serem portadores de microrganismos de relevância
epidemiológica e com risco de disseminação, que foram submetidos ou não a
estudo anatomopatológico ou confirmação diagnóstica.
Grupo A3
- Peças anatômicas (membros) do ser humano; produto de fecundação sem
sinais vitais, com peso menor que 500 gramas ou estatura menor que 25
centímetros ou idade gestacional menor que 20 semanas, que não tenham
valor científico ou legal e não tenha sido requisitado pelo paciente ou familiares.
Grupo A4
- Kits de linhas arteriais, endovenosas e deslizadores, quando descartados;
- Filtros de ar e gases aspirados de área contaminada; membrana filtrante de
equipamento médico-hospitalar e de pesquisa, entre outros similares;
- Sobras de amostras de laboratório e seus recipientes contendo fezes, urina e
secreções, provenientes de pacientes que não contenham e nem sejam
suspeitos de conter agentes Classe de Risco 4, e nem apresentem relevância
epidemiológica e risco de disseminação, ou microrganismo causador de
doença emergente que se torne epidemiologicamente importante ou cujo
mecanismo de transmissão seja desconhecido ou com suspeita de
contaminação com príons;
- Resíduos de tecido adiposo proveniente de lipoaspiração, lipoescultura ou
outro procedimento de cirurgia plástica que gere este tipo de resíduo;
- Recipientes e materiais resultantes do processo de assistência à saúde, que
não contenha sangue ou líquidos corpóreos na forma livre;
- Peças anatômicas (órgãos e tecidos) e outros resíduos provenientes de
procedimentos cirúrgicos ou de estudos anatomopatológicos ou de
confirmação diagnóstica;
- Carcaças, peças anatômicas, vísceras e outros resíduos provenientes de
animais não submetidos a processos de experimentação com inoculação de
microrganismos, bem como suas forrações; e,
- Bolsas transfusionais vazias ou com volume residual pós-transfusão.
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Grupo A5
- Órgãos, tecidos, fluidos orgânicos, materiais perfurocortantes ou escarificantes
e demais materiais resultantes da atenção à saúde de indivíduos ou animais,
com suspeita ou certeza de contaminação com príons.
Grupo B: resíduos contendo substâncias químicas que podem apresentar risco à
saúde pública ou ao meio ambiente, dependendo de suas características de
inflamabilidade, corrosividade, reatividade e toxicidade.
-

-

-

Produtos hormonais e produtos antimicrobianos; citostáticos; antineoplásicos;
imunossupressores; digitálicos; imunomoduladores; antirretrovirais, quando
descartados por serviços de saúde, farmácias, drogarias e distribuidores de
medicamentos ou apreendidos e os resíduos e insumos farmacêuticos dos
medicamentos controlados pela Portaria MS 344/98 e suas atualizações;
Resíduos de saneantes, desinfetantes, desinfetantes; resíduos contendo
metais pesados; reagentes para laboratório, inclusive os recipientes
contaminados por estes;
Efluentes de processadores de imagem (reveladores e fixadores);
Efluentes dos equipamentos automatizados utilizados em análises clínicas; e,
Demais produtos considerados perigosos, conforme classificação da NBR
10.004 da ABNT (tóxicos, corrosivos, inflamáveis e reativos).

Grupo C: quaisquer materiais resultantes de atividades humanas que contenham
radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de eliminação especificados
nas normas da Comissão Nacional de Energia Nuclear - CNEN e para os quais a
reutilização é imprópria ou não prevista.
- Enquadram-se neste grupo quaisquer materiais resultantes de laboratórios de
pesquisa e ensino na área de saúde, laboratórios de análises clínicas e
serviços de medicina nuclear e radioterapia que contenham radionuclídeos em
quantidade superior aos limites de eliminação.
Grupo D:resíduos que não apresentem risco biológico, químico ou radiológico à
saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares:
- Papel de uso sanitário e fralda, absorventes higiênicos, peças descartáveis de
vestuário, resto alimentar de paciente, material utilizado em antissepsia e
hemostasia de venóclises, equipo de soro e outros similares não classificados
como A1;
- Sobras de alimentos e do preparo de alimentos;
- Resto alimentar de refeitório;
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Resíduos provenientes das áreas administrativas;
Resíduos de varrição, flores, podas e jardins; e
Resíduos de gesso provenientes de assistência à saúde.
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.

As embalagens secundárias não contaminadas pelo produto devem ser
fisicamente descaracterizadas e acondicionadas como Resíduo do Grupo D ou
podendo ser encaminhadas para o processo de reciclagem.
Os reveladores utilizados em radiologia podem ser submetidos a processo de
neutralização para alcançarem PH entre 7 e 9, sendo posteriormente lançados na rede
coletora de esgoto ou em corpo receptor, desde que atendam as diretrizes
estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos e de
saneamento competentes.
Os fixadores usados em radiologia podem ser submetidos a processo de
recuperação da prata.
Resíduos perigosos gerados, nos estabelecimentos de saúde, em processos
não relacionados ao de serviços de saúde, são de responsabilidade do gerador e
deverão ser destinados de acordo com a legislação vigente.
Resíduos Provenientes da Limpeza do Sistema de Drenagem da Cidade
Tais resíduos integram a Classe II-A: Não Perigosos-Não Inertes, sendo
compostos de sedimentos naturais, restos de vegetação e materiais diversos
irregularmente lançados na rede hídrica da Cidade, tais como RCC, RSD, Volumosos,
pneumáticos inservíveis etc, que: degradam as cabeceiras, calhas e várzeas dos
córregos, riachos e ribeirões; aceleram o seu assoreamento e o dos canais e galerias,
bocas de lobo, bueiros e “piscinões”, bem como o dos rios a que afluem, provocando
a proliferação de vetores, alagamentos diversos e o agravamento das inundações,
quando de altas precipitações pluviométricas.
Resíduos Especiais - RSE
Os resíduos especiais são assim considerados em função de suas
características tóxicas, radioativas e contaminantes, merecendo por isso cuidados
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especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte e disposição
final.
A Lei Municipal nº 3.779/2009, autoriza o Poder Executivo Municipal realizar
programa para recolhimento de resíduos sólidos no município de Patos.
Dentro da classe de resíduos de fontes especiais, merecem destaque a priori
os seguintes resíduos:
Pilhas e Baterias
A Resolução CONAMA nº 257, de 30 de junho de 1999, estabelece a
obrigatoriedade de procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou
disposição final ambientalmente adequada para pilhas e baterias que, conforme o
disposto na Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 e no Decreto nº 99.274, de 6 de junho
de 1990.
As pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio,
mercúrio e seus compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de
aparelhos, veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos
eletroeletrônicos que as contenham integradas em sua estrutura de forma não
substituível, após seu esgotamento energético, devem ser entregues pelos usuários
aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede de assistência técnica
autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos fabricantes ou
importadores, para que estes adotem, diretamente ou por meio de terceiros, os
procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição final
ambientalmente adequada.
São proibidas as seguintes formas de destinação final de pilhas e baterias
usadas de quaisquer tipos ou características:
 Lançamento in natura a céu aberto, tanto em áreas urbanas como rurais;
 Queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não
adequados, conforme legislação vigente;
 Lançamento em corpos d’água, praias, manguezais, terrenos baldios, poços ou
cacimbas, cavidades subterrâneas, em redes de drenagem de águas pluviais,
esgotos, eletricidade ou telefone, mesmo que abandonadas, ou em áreas
sujeitas à inundação.
Lâmpadas Fluorescentes
A lâmpada fluorescente é composta por um metal pesado altamente tóxico, o
mercúrio, que quando intacta não oferece perigo, apenas se quebrada, queimada ou
descartada em aterros sanitários, devido à liberação de vapor de mercúrio, poluente
imediato do meio ambiente.
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Óleos Lubrificantes e de Uso Culinário
Óleos Lubrificantes
O uso prolongado de um óleo lubrificante resulta na sua deterioração parcial,
que se reflete na formação de compostos, tais como ácidos orgânicos, compostos
aromáticos polinucleares, “potencialmente carcinogênicos”, resinas e lacas,
ocorrendo também contaminações acidentais ou propositais.
A Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, em sua NBR-10004,
“Resíduos Sólidos - classificação” classifica o óleo lubrificante usado como perigoso
por apresentar toxicidade. A combustão dos óleos lubrificantes usados pode gerar
gases residuais nocivos ao meio ambiente, de modo que a reciclagem é o instrumento
prioritário para a sua disposição final.
O recolhimento e a destinação adequada dos óleos lubrificantes obedecem ao
disposto na Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, alterada pelas Leis nº 7.804, de
18 de julho de 1989, e nº 8.028, de 12 de abril de 1990, e regulamentada pelo Decreto
nº 99.274, de 06 de junho de 1990, bem como às determinações da Resolução
CONAMA nº 025, de 03 de dezembro de 1986.
A reciclagem de óleo lubrificante usado ou contaminado consiste na avaliação
de seu uso ou regeneração, servindo, portanto, o respectivo processo como balizador
para a identificação da possibilidade de reuso como substituto de um produto
comercial ou uso como matéria-prima em processo industrial diverso.
São responsáveis pelo processo de descarte os geradores, que devem evitar:
 Quaisquer descartes de óleo usados em solos, águas superficiais,
subterrâneas, no mar territorial e em sistemas de esgoto ou evacuação de
águas residuais;
 Qualquer forma de eliminação de óleos usados que provoque contaminação
atmosférica superior ao nível estabelecido na legislação sobre proteção do ar
atmosférico (PRONAR);
 Qualquer processo de industrialização e comercialização de novos óleos
lubrificantes não recicláveis, nacionais ou importados.
São obrigações dos geradores de óleos usados:
 Armazenar os óleos usados de forma segura, em lugar acessível à coleta, em
recipientes adequados e resistentes a vazamentos;
 Adotar as medidas necessárias para evitar que o óleo lubrificante usado venha
a ser contaminado por produtos químicos, combustíveis, solventes e outras
substâncias, salvo as decorrentes da sua normal utilização;
 Destinar o óleo usado ou contaminado regenerável para a recepção, coleta,
refino ou a outro meio de reciclagem, devidamente autorizado pelo órgão
ambiental competente;
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Fornecer informações aos coletores autorizados sobre os possíveis
contaminantes adquiridos pelo óleo usado industrial, durante o seu uso normal;
Alienar os óleos lubrificantes usados ou contaminados provenientes de
atividades industriais exclusivamente aos coletores autorizados;
Manter os registros de compra de óleo lubrificante e alienação de óleo
lubrificante usado ou contaminado disponíveis para fins fiscalizatórios, por dois
anos, quando se tratar de pessoa jurídica cujo consumo de óleo for igual ou
superior a 700 litros por ano;
Responsabilizar-se pela destinação final de óleos lubrificantes usados
contaminados não regeneráveis, através de sistemas aprovados pelo órgão
ambiental competente;
Destinar o óleo usado não regenerável de acordo com a orientação do produtor,
no caso de pessoa física.

Óleos de Uso Culinário
No município de Patos não existe nenhum programa especifico sobre a
reciclagem de óleo de uso culinário.
Pneus
Os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente
constituem passivo ambiental, que resulta em sérios riscos ao meio ambiente e à
saúde pública, vez que não há possibilidade de reaproveitamento desses materiais
inservíveis para uso veicular e para processos de reforma, tais como recapagem,
recauchutagem e remoldagem. Apenas os pneumáticos novos, depois de usados,
podem ser utilizados como matéria prima nos processos de reciclagem citados acima.
Para reaproveitamento na fabricação de outros itens de borracha: tapetes, solados,
agregado em pavimento asfáltico etc, quaisquer pneus podem ser utilizados.
Bem por isso, a Resolução CONAMA 258 de 26 de agosto de 1999, referente
à coleta e destinação final adequada aos pneus inservíveis, conforme disposto na Lei
nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 e no Decreto nº 99.274, de 6 de junho de 1990, e
seu Regimento Interno, atribuiu às empresas fabricantes e importadoras de
pneumáticos a obrigação de coletar e dar destinação final ambientalmente adequada
aos pneus inservíveis existentes no território nacional. Os distribuidores, os
revendedores e os consumidores finais de pneus, em articulação com os fabricantes,
importadores e Poder Público, deverão colaborar na adoção do procedimento, visando
implementar a coleta dos pneus inservíveis existentes no País. O não cumprimento
do disposto nesta Resolução implicará as sanções estabelecidas na Lei nº 9.605, de
12 de fevereiro de 1998, regulamentada pelo Decreto nº 3.179, de 21 de setembro de
1999.
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O Município de Patos, com o objetivo de diminuir o passivo ambiental existente
no cenário urbano e propiciar a destinação adequada, incluídos o reaproveitamento e
a reciclagem, aos pneumáticos inservíveis, de forma ainda a mitigar o descarte
irregular nas vias e logradouros públicos, assim como no sistema de drenagem
urbana, vai buscar meios de viabilizar convenio com o terceiro setor interessado em
cooperar no processamento destes resíduos, (Associação RECICLANIP).
Com a parceria firmada proativamente no campo da logística reversa de pneus,
a caminhar para o estabelecimento de Termo de Compromisso com o setor
empresarial pertinente, em face da sua crescente frota circulante, hoje da ordem de
mais de 37.934 veículos, com uma média de 2,76 habitantes por veículo (DENATRAN,
2013), o município tem logrado não só diminuir o descarte clandestino de pneus nas
vias, logradouros e corpos hídricos da Cidade, como também reduzir o passivo
ambiental difuso existente, reduzindo custos com a coleta corretiva e melhorar a
drenagem e a paisagem urbanas, sem a disposição final do material nos aterros, que
é remetido à indústria recicladora.
Embalagens de Agrotóxicos
O sistema de logística reversa de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens,
seguirá o disposto na Lei Federal nº 7.802 de 11 de julho de 1989, e no Decreto
Federal nº 4.074, de 04 de janeiro de 2002. No artigo 17 da lei estão cominadas as
sanções administrativas pelo seu descumprimento.
A destinação inadequada das embalagens vazias de agrotóxicos e dos
resíduos nelas existentes causam sérios danos ao meio ambiente e à saúde humana,
razão pela qual os estabelecimentos que os comercializam, assim como os postos e
centrais de recebimentos implantadas pelo setor produtivo, consistem nos locais onde
o usuário destes produtos deve devolver as embalagens total ou parcialmente vazias.
Por serem considerados empreendimentos potencialmente poluidores, a
Resolução CONAMA nº 334, de 03 de abril de 2003, dispõe sobre os procedimentos
de licenciamento ambiental dos estabelecimentos destinados ao recebimento de
embalagens de agrotóxicos, conforme disposto na Lei Federal nº 6.938, de 31 de
agosto de 1981, regulamentada pelo Decreto Federal nº 99.274, de 06 de junho de
1990, e seu Regimento Interno, anexo à Portaria nº 499, de 18 de dezembro de 2002.
Por sua vez, cabe aos fabricantes dar o destino final adequado às embalagens
e ou produtos devolvidos pelos usuários, seja por meio de processos e tecnologias
autorizadas em lei. Já aos consumidores usuários impõem-se devolver as
embalagens vazias dos produtos adquiridos aos próprios comerciantes que possuam
instalações adequadas ao recebimento e armazenamento temporário. Até o momento
da devolução das embalagens – um ano a partir da compra ou de acordo com as
instruções expressas pela fiscalização oficial –, devem armazená-las de forma
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adequada em sua propriedade, em local abrigado de chuva, ventilado e separado de
alimentos e rações, tomando cuidado para guardar as notas fiscais de compra e
comprovantes de devolução.
Eletroeletrônicos e seus componentes
Os produtos e componentes eletrônicos considerados resíduos tecnológicos
devem receber destinação final adequada que não provoquem danos ou impactos
negativos à sociedade, obrigação que constitui responsabilidade solidária entre as
empresas que produzem, comercializem ou importem produtos ou componentes
eletroeletrônicos.
Nos termos da referida lei e demais normatizações pertinentes, consideram-se
resíduos tecnológicos, comumente chamados de lixo eletrônico ou e-trash os
aparelhos eletrodomésticos e os equipamentos e componentes eletroeletrônicos de
uso doméstico, industrial, comercial e no setor de serviços, que estejam em desuso e
sujeitos à disposição final, tais como componentes e periféricos de computadores,
monitores e televisores, servomotores de alta e baixa tensão, aparelhos de telefonia
móvel e fixa etc.

7.8 Caracterização operacional – acondicionamento
Este diagnóstico dos SLU foi produzido, conforme estabelece o item 3.2.1 do
edital, com a finalidade identificar, qualificar e quantificar as diversas realidades do
sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos do município de Patos.
Primeiramente foi feita a caracterização da situação atual desses serviços no
município, abordando os aspectos institucionais, tecnológicos, de gestão e
planejamento.
As informações foram obtidas junto às secretarias, órgãos municipais,
estaduais e federais, assim como a partir de estudos de campo, de trabalhos
científicos, estudos de caso e experiências desenvolvidas no âmbito do território
municipal, bem como de demais documentos ou informações correlatas.
O diagnóstico abordou também questões de natureza complementar, tais
como: jurídico legais, administrativas, institucionais, modelo de gestão entre outras,
de modo a estabelecer horizontes para a institucionalização da Política Municipal de
Resíduos Sólidos e seus respectivos instrumentos.
 Coleta e transporte (resíduos domiciliares, resíduos públicos, resíduos da
construção civil, resíduos de serviços de saúde, resíduos industriais, etc.);
 Limpeza de logradouros (varrição, capinação e serviços congêneres) – formas
de destinação e disposição final adotadas.
 Equipamento e pessoal
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O Quadro 24 mostra os tipos de prestação de serviço de limpeza urbana no
realizados por tipo de prestador de serviços no município de Patos.
Quadro 24 - Tipos de prestação de serviço de limpeza urbana no município de Patos.
Tipo de Prestação de Serviço
Serviços Executados
Limpeza de terrenos baldios, limpeza do
sistema de drenagem (boca de lobo, sarjetas,
galerias, etc.), pintura de meio-fio, varrição,
capinação, recolhimento de animais mortos,
Diretamente pela Prefeitura
coleta de podas de árvores, coletas especiais
(móveis, entulho, etc.), coleta de resíduos da
construção civil (RCC), limpeza de córregos,
canais e riachos e limpeza de feiras livres e
mercados.
Coleta de resíduos sólidos domiciliares dos
bairros da zona urbana e do distrito de Santa
Terceirizado
Gertrudes
Operacionalização da Área de Destino Final Lixão.
Serviços de varrição e capinação, coleta de
Terceirizado
resíduo comercial e residencial.
Coleta de resíduos de serviço de saúde, coleta
Particulares (próprio gerador)
de resíduos industriais, coleta de resíduos de
RSS - resíduos de serviço de
construção civil (RCC) e coleta de grandes
saúde e RI - resíduos
geradores (Supermercados, Shopping Centers,
industriais
Hotéis, etc.)
Disk Entulhos
Retirada de RCC pela DISK Entulho mediante
pagamento de taxa a empresa.
Concessão
Aterro Sanitário de Patos - ainda sem operação
Cooperativas de
Programa de Coleta Seletiva a serem
Catadores/Associação
implantados em bairros específicos
A SESP para desenvolver atividades de limpeza pública no município de Patos
conta com um quadro de 112 (cento e doze) funcionários divididos nas seguintes
funções: Área administrativa 5; motorista 11; fiscais 2; garis 94. O maior número de
funcionários está concentrado no nível básico conforme o Quadro 25.
Quadro 25 - Recursos humanos nos serviços de limpeza urbana de Patos por
função e nível de escolaridade.
ESCOLARIDADE
PESSOAL
NÍVEL BÁSICO NÍVEL MÉDIO NÍVEL SUPERIOR
Administrativos
3
2
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Motoristas
4
7
Fiscais
2
Garis
84
10
TOTAL
90
20

2

Além dos 112 funcionários da prefeitura, há também o pessoal de empresas
terceirizadas e prestadoras de serviços, que correspondem a 52 pessoas, perfazendo
um total de 164 pessoas envolvidas na limpeza pública da cidade. O quadro 26 mostra
a distribuição do pessoal por função.
Quadro 26 - Recursos humanos das empresas terceirizadas que atuam no sistema
de limpeza urbana de Patos.
EMPRESA
PESSOAL
LIGHT
Garis de coleta de RSD
18
Garis de varrição de ruas e avenidas
14
Garis de varrição de feiras e mercados
10
Área administrativa
2
Fiscais
1
Motoristas
7
TOTAL
52
A coleta dos resíduos sólidos urbanos no município de Patos abrange todo o
município, com uma média diária, de acordo com os dados dos últimos 3 anos, de
diferentes fontes de produção, como: coleta de resíduos domiciliares 110,8 t/dia,
coleta de resíduos de serviços de saúde 0,16 t/dia, resíduos de construção e
demolição (entulhos) 30,9 t/dia, resíduos verdes (podação) 3,1 t/dia.
7.8.1 Resíduos Domiciliares (RSD)
O quadro 27 e a figura 59 abaixo apresentam os dados de coleta de resíduos
sólidos domiciliares referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013 para o município de
Patos. Através desses dados percebe-se que houve diminuição na quantidade
coletada de resíduos domiciliares de 2011 para 2012. Uma média mensal de 1.200
teladas de resíduos domiciliares deixaram de ser coletadas nesse período.
Analisando os dados disponíveis para o ano de 2013 até o momento pode-se
inferir que a quantidade coletada para esse ano será ainda menor que a de 2012.
Estima-se uma redução de 13% da quantidade total coletada de RSD de 2011 a 2013.
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Quadro 27 - Quantidade de resíduos domiciliares coletados em toneladas por mês
MESES
2011
2012
JAN
2.112,00 2.567,00
FEV
2.031,50 2.456,50
MAR
2.200,00 2.240,00
ABR
2.380,00 2.190,00
MAI
2.380,00 2.340,00
JUN
2.414,00 2.212,50
JUL
2.363,00 2.242,50
AGO
2.405,00 2.355,00
SET
2.507,00 2.227,50
OUT
2.703,00 2.272,50
NOV
2.745,00 2.212,50
DEZ
2.698,00 2.422,50
TOTAL
28.938,50 27.738,50
MÉDIA
MENSAL
2.411,54 2.311,54
MÉDIA DIÁRIA
120,58
115,58

2013
2.010,00
1.957,50
1.995,00
2.062,50
2.227,50
2.250,00
2.235,00
2.362,50
1.980,00
1.995,00
2.034,00
23.109,00
1.925,75
96,29

3.000
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2.500
2.000
1.500
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Figura 59 - Evolução da coleta de resíduos domiciliares de 2011 a 2013.
A Prefeitura Municipal através da SESP formalizou contrato de serviços de
limpeza urbana e manejo de RSU, dentre estes a coleta e transporte de RSD –
resíduos sólidos domiciliares, ao qual apresenta o seguinte calendário de coleta.
A Figura 60 mostra o calendário de coleta, indicando a frequência de coleta em
cada bairro. Percebe-se que a coleta diária ocorre apenas no centro da cidade, parte
dos bairros Brasília, Santo Antônio e Liberdade. Nos demais bairros a coleta é
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alternada. Identifica-se também a divisão do município em 3 (três) zonas geradoras
de resíduos. Cada zona geradora é dividida em setores e também serão implantados
roteiros de coleta, com circuitos por cada bairro. As figuras 61 a 63 mostram alguns
roteiros de coletas.

Figura 60 - Frequência de coleta de RSD em Patos-PB
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Figura 61 - Circuito de coleta de RSD no setor 1 - Patos-PB
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Figura 62 - Circuito de coleta de RSD no setor 10 - Patos-PB
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Figura 63 - Circuito de coleta de RSD no centro de Patos-PB
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Conforme Diagnostico dos RSU gerados em Patos estes seguem a seguinte
rota tecnológica (Figura 64):

PATOS – PB
104.716 habitantes

COLETA

RSU (domiciliar e comercial)
(3.324 t/ mês)

LIXÃO DE
PATOS

DESTINAÇÃO
FINAL

AAA

TRATAMENTO

COLETA
INDIFERENCIADA

Figura 64 - Rota tecnológica do município de Patos.
7.8.2 Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)
O quadro 28 e a figura 65 abaixo apresentam os dados de coleta de resíduos
de serviços de saúde referentes aos anos de 2009 a 2013 para o município de Patos.
Diferente dos resíduos domiciliares, a quantidade de resíduos de serviços de
saúde vem aumentando ao longo dos últimos 5 anos. A média mensal para o período
de 2009 a 2013 foi de 3,15 toneladas. Os resíduos de serviços de saúde gerados
pelas unidades de saúdes municipais e por algumas unidades privadas, como
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consultórios, são coletados pelo poder público sem nenhuma cobrança pelos serviços
de coleta e transporte. A quantidade coletada de RSS foi 8,14% maior comparando
os dados de 2013 com os de 2009.
Quadro 28 - Quantidade de resíduos de serviço de saúde coletados em quilogramas
por mês
MESES
2009
2010
JAN
2.950,00 3.100,00
FEV
2.950,00 3.100,00
MAR
2.950,00 3.100,00
ABR
2.950,00 3.100,00
MAI
2.950,00 3.100,00
JUN
2.950,00 3.100,00
JUL
2.950,00 3.100,00
AGO
2.950,00 3.100,00
SET
2.950,00 3.100,00
OUT
2.950,00 3.100,00
NOV
2.950,00 3.100,00
DEZ
2.950,00 3.100,00
TOTAL
35.400,00 37.200,00
MÉDIA
MENSAL
2.950,00 3.100,00
MÉDIA DIÁRIA
147,50
155,00

2011
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
3.200,00
38.400,00

2012
3.320,00
3.320,00
3.320,00
3.320,00
3.320,00
3.320,00
3.320,00
3.320,00
3.320,00
3.320,00
3.320,00
3.320,00
39.840,00

2013
3.480,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
3.480,00
38.280,00

3.200,00
160,00

3.320,00
166,00

3.190,00
159,50

3.500
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Figura 65 - Evolução da coleta de resíduos de serviços de saúde de 2009 a 2013.
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Os resíduos gerados pelos serviços privados de saúde, são de total
responsabilidade dos seus geradores, cabendo a cada estabelecimento possuir seu
plano de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde e implantar o mesmo,
assim como dar uma destinação final correta para seu resíduo gerado.
Existem cadastradas no município de Patos 27(vinte e sete) estabelecimentos
do ramo farmacêutico (SEMA, 2012), sendo somente uma com licenciamento
ambiental pela SUDEMA. De acordo com o levantamento em campo, os resíduos
orgânicos e inorgânicos são dispostos para a coleta convencional.
Os resíduos farmacêuticos, como remédios vencidos ou deteriorados, são
encaminhados pelos estabelecimentos, a expensas do poder público, para ser
aterrado no lixão municipal em valas.
Em Patos a coleta dos resíduos de serviços de saúde é realizada com utilização
de veículo utilitário leve – tipo furgão, adaptado para tal fim e consiste na remoção de
resíduos sólidos oriundos das unidades de serviços de saúde do município. (Figura
66)

Figura 66 - Veículo utilizado para coleta de RSS no município de Patos-PB
O quadro 29 abaixo mostra os locais e a frequência de coleta dos RSS no
município de Patos.

141

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PMGIRS – PATOS – PB
Quadro 29 - Locais atendidos com coleta de RSS em Patos-PB
LOCAL
FREQUÊNCIA
Postos e laboratórios

Segunda e quinta

Clínicas e farmácias

Terça e sexta

Postos médicos, Campo Cumprido e Santa Gertrudes

Quarta

7.8.3 Resíduos de Construção Civil (RCC)
O município de Patos não possui um Plano Municipal de Gestão de Resíduos
da Construção Civil, bem como centrais de reciclagem e armazenamento, ficando sob
responsabilidade de cada gerador o gerenciamento e a destinação final do material
gerado.
São considerados geradores pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas,
responsáveis por atividades ou empreendimentos que gerem os resíduos de
construção civil (RCC) ou resíduos da construção civil (RCC).
De acordo com Pinto (1999), o resíduo gerado pela construção civil
corresponde, em média, a 50% do material que entra na obra. Confirmando esse
percentual, Lima (2001) afirma que, de todos os resíduos sólidos gerados numa
cidade, cerca de dois terços são resíduos domésticos e um terço vem da construção
civil, podendo atingir 50% em alguns municípios.
Estima-se que cerca de 30% dos resíduos gerados no município sejam de
construção e demolição.
O quadro 30 e a figura 67 a seguir apresentam os dados de coleta de resíduos
de construção e demolição (entulhos) referentes aos anos de 2009 a 2013 para o
município de Patos. A média mensal dos anos de 2009 a 2012 foi de 790 toneladas
coletadas de resíduos de construção e demolição. A partir do ano de 2013 a Prefeitura
Municipal de Patos passou a não coletar mais este tipo de resíduos, ficando sob a
responsabilidade de coleta particular – DISK Entulhos Limpa Já, a ser agendada pelo
gerador, ao qual tem a obrigação de dar o destino adequado a estes resíduos. Os
dados disponíveis são até o mês de novembro. A média mensal até o mês de
novembro de 2013 foi de 103 toneladas.
Quadro 30 – Quantidade de entulhos/resíduos de construção e demolição coletados
em toneladas por mês
MESES
JAN
FEV
MAR
ABR

2009
680,00
680,00
680,00
680,00

2010
720,00
720,00
720,00
720,00
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2011
800,00
800,00
800,00
800,00

2012
960,00
960,00
960,00
960,00

2013*
80,00
84,00
88,20
92,61
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MAI
680,00
720,00
800,00
960,00
97,24
JUN
680,00
720,00
800,00
960,00
102,10
JUL
680,00
720,00
800,00
960,00
107,21
AGO
680,00
720,00
800,00
960,00
112,57
SET
680,00
720,00
800,00
960,00
118,20
OUT
680,00
720,00
800,00
960,00
124,11
NOV
680,00
720,00
800,00
960,00
130,31
DEZ
680,00
720,00
800,00
960,00
TOTAL
8.160,00 8.640,00 9.600,00 11.520,00 1.136,54
MÉDIA
MENSAL
680,00
720,00
800,00
960,00
94,71
MÉDIA DIÁRIA
34,00
36,00
40,00
48,00
4,74

* quantidade coletada pela DISK Entulhos Limpa Já.
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Figura 67 - Evolução da coleta de resíduos de construção e demolição (entulhos) de
2009 a 2013.
Segundo o SNIS (2010), o per capita médio de RCC em um município do porte
de Patos é de 128ton/ 1.000 habitantes/ ano, o que representa 13.403,7 toneladas/
ano ou 36,7 toneladas/ dia.
Com esses valores, pode-se estimar a quantidade mensal de 954,2 toneladas
de RCC. Percebe-se pelos dados da SESP que, no ano de 2012, houve um déficit de
5,8 toneladas/ mês (sem coleta). Já no ano de 2013, como a SESP deixou de coletar
esse resíduo, houve um déficit de 859,5 toneladas, o que nos aponta para a
necessidade urgente da elaboração de um Plano Municipal de Gerenciamento de
RCC no município.
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7.8.4 Resíduos Verdes (Podação)
O quadro 31 e a figura 68 abaixo mostram a quantidade coletada mês a mês
de resíduos verdes (podação) no período de 2009 a 2013. A média de resíduos verdes
coletada nesse período foi de 52,4 toneladas. Essa quantidade coletada é maior a
cada ano e o aumento de 2009 até o mês de novembro de 2013 foi de 120%.
Quadro 31 – Quantidade de resíduos verdes (podação) coletados em toneladas por
mês
MESES
JAN
FEV
MAR
ABR
MAI
JUN
JUL
AGO
SET
OUT
NOV
DEZ
TOTAL
MÉDIA
MENSAL
MÉDIA DIÁRIA

2009
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
35,00
420,00

2010
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
42,00
504,00

2011
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
48,00
576,00

2012
51,00
52,53
54,11
55,73
57,40
59,12
60,90
62,72
64,61
66,54
68,54
70,60
723,79

922,16

35,00
1,75

42,00
2,10

48,00
2,40

60,32
3,02

76,85
3,84
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2013
72,00
74,16
76,38
78,68
81,04
83,47
85,97
88,55
91,21
93,94
96,76
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Figura 68 - Evolução da quantidade de resíduos verdes (podação) coletados de
2009 a 2013.
7.8.5 Resíduos Sólidos Públicos (RSP)
7.8.5.1 Varrição
Os serviços de varrição manual são definidos pela Lei 11.445/2007, em seu
artigo 7°, como componentes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos. Estes serviços consistem na varrição manual e remoção de resíduos
sólidos oriundos das vias pavimentadas e logradouros públicos.
Compreendem a operação manual de varrição da superfície dos passeios
pavimentados, sarjetas e canteiros centrais não ajardinados, esvaziamento de
papeleiras e respectivas substituições do saco plástico nas papeleiras,
acondicionamento dos resíduos sólidos em sacos plásticos e sua oferta para
remoção pela coleta regular (domiciliar) até o destino final.
No município de Patos, para execução deste serviço são utilizadas 7 (sete)
equipes com 2 (dois) pessoas por equipe, totalizando 14 (quatorze) agentes de
limpeza. A produtividade média de cada varredor é de 1,8 km/ dia. Este serviço é
executado por empresa terceirizada.
A quantidade estimada da extensão de vias varridas mensalmente é de
atendidas 504 km, média que se mantém ao longo dos 3 últimos anos. O quadro 32 e
a Figura 69 mostram a quantidade de ruas atendidas pelo serviço de varrição manual
de 2010 a 2013.
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Quadro 32 - Extensão média de ruas atendidas por varrição manual de 2010 a 2013
em Patos, km por mês.
MESES
2010
2011
2012
2013
JAN
504,00
504,00
504,00
504,00
FEV
504,00
504,00
504,00
504,00
MAR
504,00
504,00
504,00
504,00
ABR
504,00
504,00
504,00
504,00
MAI
504,00
504,00
504,00
504,00
JUN
504,00
504,00
504,00
504,00
JUL
504,00
504,00
504,00
504,00
AGO
504,00
504,00
504,00
504,00
SET
504,00
504,00
504,00
504,00
OUT
504,00
504,00
504,00
504,00
NOV
504,00
504,00
504,00
504,00
DEZ
504,00
504,00
504,00
504,00
TOTAL
6.048,00 6.048,00 6.048,00 6.048,00
MÉDIA
MENSAL
504,00
504,00
504,00
504,00
MÉDIA DIÁRIA
25,20
25,20
25,20
25,20
600
500

Km/ mês
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Figura 69 - Extensão de vias atendidas por varrição manual em Patos.
A partir do novo contrato firmado entre a SESP e a empresa terceirizada Light
Engenharia, o serviço de varrição manual passará a ser executado de maneira diária
e alternada, totalizando 850 km por mês. Os locais e frequência de varrição são
apresentados nos quadros 33 e 34 abaixo:
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Quadro 33 - Ruas e logradouros públicos atendidos pelo serviço de varrição diária
em Patos-PB
VARRIÇÃO
NOME DA RUA
COMP (m) (Km)
QTD. MENSAL
Avenida Horacio Nobrega
1.847,56
1,85
48,04
Estação Rodoviária
356,48
0,36
9,27
Praça da Alimentação
132,13
0,13
3,44
Praça da Independência
425,27
0,43
11,06
Praça Frei Martinho
185,41
0,19
4,82
Praça Getúlio Vargas
91,80
0,09
2,39
Praça Presidente João Pessoa
293,85
0,29
7,64
Rua Bossuet Wanderley
1.137,65
1,14
29,58
Rua Capitão Ló
65,74
0,07
1,71
Rua Conego Bernardo
138,01
0,14
3,59
Rua Coronel Miguel Satiro
323,86
0,32
8,42
Rua Domingos Lugo
257,90
0,26
6,71
Rua Doutor Duarte Dantas
121,28
0,12
3,15
Rua Doutor Jose Genuino
551,69
0,55
14,34
Rua Epitácio Pessoa
675,39
0,68
17,56
Rua Felizardo Leite
572,48
0,57
14,88
Rua Fenelon Bonavides
531,83
0,53
13,83
Rua Floriano Peixoto
413,52
0,41
10,75
Rua Galin de Assis
166,01
0,17
4,32
Rua Irineu Jofyli
734,97
0,73
19,11
Rua João da Mata
291,40
0,29
7,58
Rua João Salvino de Medeiros
794,70
0,79
20,66
Rua João Soares
576,77
0,58
15,00
Rua Lêoncio Wanderley
704,10
0,70
18,31
Rua Major Wanderley
534,35
0,53
13,89
Rua Manoel Mota
2.041,26
2,04
53,07
Rua Onaldo Queiroz
210,27
0,21
5,47
Rua Paulo Mendes
311,95
0,31
8,11
Rua Pedro Firmino
2.874,11
2,87
74,73
Rua Pedro Izidro
165,70
0,17
4,31
Rua Peregrino de Carvalho
306,00
0,31
7,96
Rua Rio Branco
749,06
0,75
19,48
Rua Roldão Meira
168,31
0,17
4,38
Rua Rui Barbosa
545,61
0,55
14,19
Rua Solon de Lucena
206,17
0,21
5,36
Rua Solon de Medeiros
1.657,92
1,66
43,11
Rua Tiburtino Leite
111,54
0,11
2,90
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Rua Tiradentes
434,21
0,43
Rua Vereador Joaquim Leitão
657,15
0,66
Rua Vidal de Negreiros
749,59
0,75
TOTAL
23.113,00 23,11

11,29
17,09
19,49
600,94

Quadro 34 - Ruas e logradouros públicos atendidos pelo serviço de varrição
alternada em Patos-PB
VARRIÇÃO
NOME DA RUA
COMP (m) (Km)
QTD. MENSAL
Rua Antonio José Leite
355,10
0,36
4,62
Rua Aurino pereira
423,15
0,42
5,50
Rua Candido das Laranjeiras
451,65
0,45
5,87
Rua Carlota Cesar
753,76
0,75
9,80
Rua Cicero Bernardo
324,20
0,32
4,21
Rua do Prado
2.294,21
2,29
29,82
Rua Elias Asfora
1.661,57
1,66
21,60
Rua Enaldo Torres
1.006,83
1,01
13,09
Rua Fatima de Lourdes
713,37
0,71
9,27
Rua Felix Araujo
559,25
0,56
7,27
Rua Francisco Brandão
258,73
0,26
3,36
Rua Francisco Juca
414,71
0,41
5,39
Rua Juvenal Lucio
716,24
0,72
9,31
Rua Lima Campos
2.044,04
2,04
26,57
Rua Manoel Balbino Santos
298,21
0,30
3,88
Rua Manoel Gonçalves
151,36
0,15
1,97
Rua Manoel Pereira Neto
544,75
0,54
7,08
Rua Miguel Imperiano
764,75
0,76
9,94
Rua Padre Anchieta
622,61
0,62
8,09
Rua Panatis
282,77
0,28
3,68
Rua Paulo Leite
652,58
0,65
8,48
Rua Pedra Branca
532,09
0,53
6,92
Rua Pedro Benedito
714,11
0,71
9,28
Rua Pedro Cruz Guedes
252,43
0,25
3,28
Rua Pedro Peixoto
670,91
0,67
8,72
Rua Pedro Xavier
380,02
0,38
4,94
Rua Raniere Mazile
699,70
0,70
9,10
Rua Rubens Palmeira
410,33
0,41
5,33
Travessa Pedro Moura
212,41
0,21
2,76
TOTAL
19.165,84 19,17
249,16
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7.8.5.2 Capina
O serviço de capina, assim como o de varrição manual, é definido pelo artigo 7
da Lei 11.445/2007 como componente do serviço público de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos urbanos.
Os serviços de capina compreendem a operação manual de capinação da
superfície dos passeios pavimentados, sarjetas e canteiros centrais não ajardinados,
com retirada do material proveniente da capinação e remoção pela coleta regular até
o destino final.
Esses serviços devem ser executados com o objetivo de manter os logradouros
públicos livres de matos e ervas daninhas. No entanto, deve-se tomar o cuidado de
deixar alguma proteção vegetal, especialmente nas encostas e margens dos rios e
córregos.
O quadro 35 e a Figura 70 mostram a quantidade de ruas atendidas pelo serviço
de capina de 2010 a 2013 no município de Patos. No ano de 2011 este serviço não
foi executado, conforme mostram os dados.
Atualmente, a extensão média mensal de vias e logradouros atendidos pelo
serviço de capina é 300 km. A frequência de execução do serviço que é mensal
passará a ser trimestral, pela empresa terceirizada contratada.
Quadro 35 - Extensão média de ruas capinadas de 2010 a 2013 em Patos, km/ mês
MESES
2010
JAN
300,00
FEV
300,00
MAR
300,00
ABR
300,00
MAI
300,00
JUN
300,00
JUL
300,00
AGO
300,00
SET
300,00
OUT
300,00
NOV
300,00
DEZ
300,00
TOTAL
3.600,00
MÉDIA
MENSAL
300,00
MÉDIA DIÁRIA
15,00

2011
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
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2012
2013
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
300,00
3.600,00 3.600,00
300,00
15,00

300,00
15,00
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Figura 70 - Extensão de vias atendidas por capinação manual em Patos, de 2010 a
2013.
As atividades de capina e raspagem de linha d’água (sarjeta) de vias e
logradouros adquirem especial importância e as municipalidades não podem
prescindir da necessidade de oferecer esses serviços de forma sistemática e
planejada.
A complexidade do planejamento da capina é função das variações de espécies
vegetais, da maior ou menor intensidade de vegetação (devida a fatores climáticos),
da infraestrutura de que disponham os logradouros (pavimentação, sarjeta, meio-fio),
da existência de lotes vagos e da intensidade do tráfego de veículos, entre outros
fatores.
Para executar os serviços de raspagem e capinação manual a empresa
contratada dispõe de uma equipe composta por 15 (quinze) capinadores que utilizamse de enxadas, carro de mão, vassourão tipo prefeitura e cones de sinalização para
execução do serviço. O município de Patos foi dividido em 4 (quatro) setores para a
execução do serviço de capinação. A Figura 71 mostra o mapa geral de capinação do
município de Patos.
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Figura 71 - Mapa geral de capinação do município de Patos-PB
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O quadro 36 apresenta as ruas do setor 1 a serem atendidas pelo serviço de
capinação manual no município de Patos-PB.
Quadro 36 - Ruas atendidas pelo serviço de capinação, setor 1, Patos-PB
COMPRIMENTO
CAPINAÇÃO
NOME DA RUA
m
km FREQUÊNCIA QTD. MENSAL
Avenida Horacio Nobrega
1.847,56 1,85 4X POR ANO
0,62
Praça Frei Martinho
185,41
0,19 4X POR ANO
0,06
Rua Adelia Urquiza
248,37
0,25 4X POR ANO
0,08
Rua Alexandre de Cavalho
465,12
0,47 4X POR ANO
0,16
Rua Antonio José Leite
355,10
0,36 4X POR ANO
0,12
Rua Antonio Macedo
311,84
0,31 4X POR ANO
0,10
Rua Antonio Urquiza
291,63
0,29 4X POR ANO
0,10
Rua Assis Chateubriand
694,59
0,69 4X POR ANO
0,23
Rua Beltrano de Azevedo
159,52
0,16 4X POR ANO
0,05
Rua Candido das Laranjeiras
451,65
0,45 4X POR ANO
0,15
Rua Carlota Cesar
753,76
0,75 4X POR ANO
0,25
Rua da Palmeira
82,80
0,08 4X POR ANO
0,03
Rua Dep. Janduy Carneiro
533,43
0,53 4X POR ANO
0,18
Rua Doutor José Genuino
1.543,03 1,54 4X POR ANO
0,51
Rua Enaldo Torres
1.006,83 1,01 4X POR ANO
0,34
Rua Epaminondas Rochas
417,21
0,42 4X POR ANO
0,14
Rua Francisco Alves da Silva
70,51
0,07 4X POR ANO
0,02
Rua Francisco Alves de Queiroz
937,44
0,94 4X POR ANO
0,31
Rua Francisco Brandão
258,73
0,26 4X POR ANO
0,09
Rua Francisco Candeia do Nascimento
109,28
0,11 4X POR ANO
0,04
Rua Joatan Ayres de Oliveira
200,22
0,20 4X POR ANO
0,07
Rua Juvenal Ledo
444,01
0,44 4X POR ANO
0,15
Rua Juvenal Lucio
716,24
0,72 4X POR ANO
0,24
Rua Laurenio de Queiroz
757,71
0,76 4X POR ANO
0,25
Rua Luiz José
786,53
0,79 4X POR ANO
0,26
Rua Major Wanderley
534,35
0,53 4X POR ANO
0,18
Rua Manoel Alexandeino Palmeira
223,38
0,22 4X POR ANO
0,07
Rua Manoel Pererira Neto
544,75
0,54 4X POR ANO
0,18
Rua Natália Figueiredo
858,40
0,86 4X POR ANO
0,29
Rua Odon Nogueira
426,10
0,43 4X POR ANO
0,14
Rua Padre Cicero Satyro
201,53
0,20 4X POR ANO
0,07
Rua Panatis
282,77
0,28 4X POR ANO
0,09
Rua Paulo Gondim
229,08
0,23 4X POR ANO
0,08
Rua Paulo Leite
652,58
0,65 4X POR ANO
0,22
Rua Pedra Branca
532,09
0,53 4X POR ANO
0,18
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Rua Pedro Peixoto
670,91
0,67
Rua Raniere Mazile
699,70
0,70
Rua Rui Pereira
122,52
0,12
Rua Santa Luzia
850,05
0,85
Rua Santos Dumont
330,32
0,33
Rua Severino Dutra
1.379,14 1,38
Travessa Pedro Moura
212,41
0,21
TOTAL
20.456,73 20,46

4X POR ANO
4X POR ANO
4X POR ANO
4X POR ANO
4X POR ANO
4X POR ANO
4X POR ANO
TOTAL

0,22
0,23
0,04
0,28
0,11
0,46
0,07
7,46

7.8.5.3 Pintura de Meio Fio
As atividades de pintura de meio fio compreendem a operação manual de
pintura das guias públicas, utilizando cal industrializada na cor branca. O serviço de
pintura de meio fio somente deve ser realizado quando a capina for realizada e será
em uma demão tanto para os meios-fios ou guias de sarjetas deverão estar alinhados
e rejuntados, em todas as vias e logradouros públicos a serem pintadas.
O quadro 37 e a Figura 72 mostram a quantidade de ruas atendidas pelo serviço
de pintura de meio fio de 2010 a 2013 no município de Patos. A média mensal de
execução desse serviço manteve-se a mesma ao longo do período de 2010 a 2013.
Quadro 37 - Extensão média de pintura de meio-fio de 2010 a 2013 em Patos, km
/mês
MESES
2010
2011
2012
2013
JAN
600,00
600,00
600,00
600,00
FEV
600,00
600,00
600,00
600,00
MAR
600,00
600,00
600,00
600,00
ABR
600,00
600,00
600,00
600,00
MAI
600,00
600,00
600,00
600,00
JUN
600,00
600,00
600,00
600,00
JUL
600,00
600,00
600,00
600,00
AGO
600,00
600,00
600,00
600,00
SET
600,00
600,00
600,00
600,00
OUT
600,00
600,00
600,00
600,00
NOV
600,00
600,00
600,00
600,00
DEZ
600,00
600,00
600,00
600,00
TOTAL
7.200,00 7.200,00 7.200,00 7.200,00
MÉDIA
MENSAL
600,00
600,00
600,00
600,00
MÉDIA DIÁRIA
30,00
30,00
30,00
30,00
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Figura 72 - Extensão de vias atendidas por pintura de meio fio em Patos, de 2010 a
2013.
Atualmente o serviço é executado com uma frequência quadrimestral, por
empresa terceirizada. A equipe mínima para a execução do serviço de pintura de meio
fio (guia e sarjeta) é composta de 1 (um) motorista, 1 (um) encarregado e 15 (quinze)
garis, utilizando-se de ferramentas e utensílios como brochas, cal e cones de
sinalização.
Os serviços de pintura de meio-fio de vias urbanas compreendem
respectivamente a retirada de areia das sarjetas e aplicação de solução de cal
hidratada na superfície e face do meio fio de vias públicas, de forma contínua,
utilizando-se, ferramentas e produtos próprios e manuais.
Esses serviços objetivam apresentar um visual agradável, dando uma
sensação de ambiente limpo, e contribuir para a orientação do tráfego de pedestres e
de veículos.
A figura 73 apresenta as ruas atendidas pelo serviço de pintura de meio fio no
município de Patos. Essas ruas foram divididas em 4 (quatro) setores para execução
dos serviços. Os quadros 38 e 39 apresentam respectivamente as ruas e o roteiro de
varrição do setor 2.
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Figura 73 - Mapa geral de pintura de meio fio do município de Patos-PB
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Quadro 38 - Ruas atendidas pelo serviço de pintura de meio fio, setor 2, em Patos-PB
COMPRIMENTO
PINTURA
NOME DA RUA
m
km FREQUÊNCIA QTD. MENSAL
Praça da Alimentação
132,13
0,13 3X POR ANO
0,03
Praça da Independência
425,27
0,43 3X POR ANO
0,11
Rua Agostinho Justo
656,19
0,66 3X POR ANO
0,16
Rua Alfredo Lustosa
1.575,45
1,58 3X POR ANO
0,39
Rua Ana Leite Nobrega
342,06
0,34 3X POR ANO
0,09
Rua Antonio Felix
1.990,46
1,99 3X POR ANO
0,50
Rua Aurino pereira
423,15
0,42 3X POR ANO
0,11
Rua Beatriz Silva
189,60
0,19 3X POR ANO
0,05
Rua Benjamin Constant
595,73
0,60 3X POR ANO
0,15
Rua Carmem Bernardo
110,84
0,11 3X POR ANO
0,03
Rua Dinamerico Palmeira deAraujo
107,34
0,11 3X POR ANO
0,03
Rua Domingos Lugo
257,90
0,26 3X POR ANO
0,06
Rua Eronides Inacio da Costa
76,65
0,08 3X POR ANO
0,02
Rua Euclides Gouveia
156,78
0,16 3X POR ANO
0,04
Rua Fatima de Lourdes
713,37
0,71 3X POR ANO
0,18
Rua Felix Araujo
559,25
0,56 3X POR ANO
0,14
Rua Fenelon Bonavides
531,83
0,53 3X POR ANO
0,13
Rua Floriano Peixoto
413,52
0,41 3X POR ANO
0,10
Rua Francisca Sousa Dantas
191,59
0,19 3X POR ANO
0,05
Rua Francisco Germano
599,68
0,60 3X POR ANO
0,15
Rua Francisco Juca
414,71
0,41 3X POR ANO
0,10
Rua Francisco Justino de Medeiros
211,45
0,21 3X POR ANO
0,05
Rua Francisco P. da Silva
366,05
0,37 3X POR ANO
0,09
Rua João de Barros
585,07
0,59 3X POR ANO
0,15
Rua João Mariano
900,31
0,90 3X POR ANO
0,23
Rua João Olinto
525,77
0,53 3X POR ANO
0,13
Rua João Soares
576,77
0,58 3X POR ANO
0,14
Rua Josefina Lima Lucena
291,20
0,29 3X POR ANO
0,07
Rua Lima Campos
2.044,04
2,04 3X POR ANO
0,51
Rua Luiz Marinho Santos
136,04
0,14 3X POR ANO
0,03
Rua Luiz Vieira
179,16
0,18 3X POR ANO
0,04
Rua Major Wanderley
534,35
0,53 3X POR ANO
0,13
Rua Manoel Balbino Santos
298,21
0,30 3X POR ANO
0,07
Rua Manoel Gonçalves
159,82
0,16 3X POR ANO
0,04
Rua Manoel Torres
1.519,77
1,52 3X POR ANO
0,38
Rua Maria das Dores
458,18
0,46 3X POR ANO
0,11
Rua Maria Vivencia Nobrega
350,33
0,35 3X POR ANO
0,09
Rua Miguel Imperiano
764,75
0,76 3X POR ANO
0,19
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Rua Nabor Wanderley
423,71
0,42
Rua Nem Marinho
668,28
0,67
Rua Onaldo de Queiroz
218,90
0,22
Rua Paulo Mendes
311,95
0,31
Rua Pedro Benedito
714,11
0,71
Rua Pedro Firmino
2.872,00
2,87
Rua Pedro Saraiva Moura
2.027,64
2,03
Rua Peregrino Filho
849,43
0,85
Rua Professora Cristina Lima
186,30
0,19
Rua Rio Branco
749,06
0,75
Rua Vidal de Negreiros
749,59
0,75
TOTAL
30.135,74 30,14

SETOR 2
Início na
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para

3X POR ANO
3X POR ANO
3X POR ANO
3X POR ANO
3X POR ANO
3X POR ANO
3X POR ANO
3X POR ANO
3X POR ANO
3X POR ANO
3X POR ANO
TOTAL

0,11
0,17
0,05
0,08
0,18
0,72
0,51
0,21
0,05
0,19
0,19
7,53

Quadro 39 - Roteiro de pintura de meio fio, setor 2, Patos-PB
NOME DA RUA
OBS
FREQUÊNCIA
Rua Ana Leite Nobrega
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Peregrino Filho
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Onaldo de Queiroz
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Rio Branco
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Vidal de Negreiros
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Paulo Mendes
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Major Wanderley
Extensão completa 3 X POR ANO
Praça da Independência
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua João Soares
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua João de Barros
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua João Olinto
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Benjamin Constant
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Fenelon Bonavides
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Floriano Peixoto
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Domingos Lugo
Extensão completa 3 X POR ANO
Praça da Alimentação
Extensão completa 3 X POR ANO
Avenida Lima Campos
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Antonio Felix
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Maria Vivencia Nobrega
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Beatriz Silva
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Felix Araujo
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Euclides Gouveia
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Aurino Pereira
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Francisca Sousa Dantas
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Josefina Lima Lucena
Extensão completa 3 X POR ANO
Rua Francisco Justino de Medeiros
Extensão completa 3 X POR ANO
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Segue para
Segue para
No meio
Continua na
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
No meio
Continua na
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Segue para
Finaliza na
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Rua Pedro Saraiva Moura
Extensão completa
Rua Manoel Balbino Santos
Extensão completa
Rua Miguel Imperiano
Parar no meio
Rua Pedro Benedito
Extensão completa
Rua Miguel Imperiano
Concluir o restante
Rua Fatima de Lourdes
Extensão completa
Rua Manoel Gonçalves
Extensão completa
Rua João Mariano
Extensão completa
Rua Nabor Wanderley
Extensão completa
Rua Luiz Marinho Santos
Extensão completa
Rua Francisco Germano
Parar no meio
Rua Eronides Inácio da Costa
Extensão completa
Rua Francisco Germano
Concluir o restante
Rua Francisco Juca
Extensão completa
Rua Alfredo Lustosa
Extensão completa
Rua Nem Marinho
Extensão completa
Rua Agostinho Justo
Extensão completa
Rua Luiz Vieira
Extensão completa
Rua Professora Cristina Lima
Extensão completa
Rua Manoel Torres
Extensão completa
Rua Carmem Bernardo
Extensão completa
Rua Maria das Dores
Extensão completa
Rua Dinamerico Palmeira de Araujo
Extensão completa
Rua Francisco P. da Silva
Extensão completa
Rua Pedro Firmino
Extensão completa

3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO
3 X POR ANO

7.8.6 Resíduos Industriais (RI)
Os dados sobre resíduos industriais deste diagnóstico foram obtidos do
Inventário de Resíduos Industriais do Estado da Paraíba, publicado pela SUDEMA no
ano de 2004.
A atividade industrial na Paraíba começou a se desenvolver a partir da década
de 60 com os incentivos fiscais da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste
– SUDENE, porém quando estes cessaram várias indústrias fecharam suas portas e
abandonaram a produção.
Existem cerca de 4.024 indústrias instaladas em todo o território paraibano,
com 65.268 empregados. Os segmentos de maior representatividade são:
 Sucroalcooleiro
 Bebidas e Alimentos
 Têxtil
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 Couro e Calçados
 Construção Civil
 Minerais Não Metálicos
 Vestuário
A grande maioria dessas indústrias não possuem planos de gerenciamento de
resíduos e dispõem seus resíduos sólidos sem nenhum controle ambiental, tendo
como destino final, os lixões, os corpos d’água e os terrenos baldios da cidade.
A Paraíba dispões de 14 Distritos Industriais equipados com infraestrutura (de
serviços de energia elétrica, água, esgotos, telefonia e transporte), em condições de
atender à implantação e funcionamento das indústrias. Localizam-se em João Pessoa,
Mangabeira, Conde, Alhandra, Santa Rita (Todos na Grande João Pessoa), Campina
Grande e nas regiões urbanas por ela polarizadas como: Queimadas, Ligeiro,
Catingueira, Velame, além de Guarabira, Patos, Sousa e Cajazeiras.
O quadro 40 apresenta dados de infra estrutura, número de empreendimentos
e área do Distrito Industrial de Patos. No município de Patos predominam as indústrias
de calçados, alimentos e bebidas. As indústrias de calçados, em sua maioria são de
pequeno porte, produzem peças populares feitas de plástico (couro sintético) e tecido,
gerando aparas desses materiais como resíduos.
Quadro 40 - Distrito Industrial de Patos com sua área, número de empreendimentos
e infraestrutura.
MUNICÍPIO ÁREA EMPREENDIMENTOS
INFRAESTRUTURA
Água, energia de alta e baixa
Patos
35 ha
08
tensão, telefonia fixa e móvel.
Fonte: Inventário de Resíduos Industriais da Paraíba. SUDEMA (2004).
O Distrito Industrial de Patos localiza-se às margens da BR-230, trecho
Patos/Pombal, situando-se a apenas 2 km do centro da cidade.
Os resultados referentes à produção de resíduos sólidos industriais levantados
pelo inventário mostraram que as 490 indústrias levantadas em todo o estado são
responsáveis pela geração de cerca de 6.129.406,69 toneladas de resíduos industriais
por ano, num universo de 44 municípios inventariados, representando 19,73% dos
223 municípios que compõe o estado da Paraíba.
No universo de indústrias inventariadas, observou-se que o município de Patos
foi o parque industrial com o quarto maior número de indústrias, 26 ao todo sendo 8
delas localizadas no Distrito Industrial, atrás apenas de Campina Grande, João
Pessoa e Cabedelo.
De acordo com o inventário, a quantidade de resíduos industriais gerados no
município de Patos no ano de 2002 foi de 1.129,75 toneladas.
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Neste Diagnostico não foi possível identificar a quantidade gerada de resíduos
por tipo de industrias.
7.8.7 Resíduos Sólidos Especiais (RSE)
Os resíduos especiais são assim considerados em função de suas
características tóxicas, radioativas e contaminantes, merecendo por isso cuidados
especiais em seu manuseio, acondicionamento, estocagem, transporte e disposição
final.
Dentro da classe de resíduos de fontes especiais, destacam-se as pilhas e
baterias, lâmpadas fluorescentes, óleos lubrificantes, pneus, embalagens de
agrotóxicos e resíduos eletroeletrônicos. Estes resíduos são considerados pela
Política Nacional de Resíduos Sólidos, lei 12.305/2010 como resíduos da logística
reversa.
Não foi possível quantificar esse tipo de resíduo no diagnóstico por não existir
programas específicos para o seu gerenciamento no município de Patos.
7.8.8 Resíduos Cemiteriais (REC)
Considera-se resíduos cemiteriais aqueles gerados em cemitérios e são
realizadas operações de limpezas especiais em datas específicas (dia dos pais, dia
das mães e dia de finados).
Os resíduos sólidos cemiteriais são formados pelos materiais particulados de
restos florais resultantes das coroas e ramalhetes, vasos plásticos ou cerâmicos de
vida útil reduzida, resíduos de construção e reforma de túmulos, da infraestrutura, de
exumações, de resíduos de velas e seus suportes, e restos de madeiras. Nas datas
emblemáticas das religiões é quando se dá uma concentração maior da geração de
resíduos.
Os cemitérios são fontes potenciais de impactos ambientais, principalmente
quanto ao risco de contaminação de águas subterrâneas e superficiais devido à
liberação de fluidos humosos, substância esta gerada com a decomposição dos
corpos (Funasa, 2007).
Os resíduos sólidos também requerem atenção, uma vez que, a geração é
diária, muitas vezes ficam em locais desabrigados (sujeitos a chuvas), podendo
acumular água e causar a proliferação de mosquitos vetores de doenças.
A Resolução CONAMA 335/2003, dispõe sobre o licenciamento ambiental de
cemitérios. Compete ao gerador o gerenciamento dos resíduos cemiteriais, devendo
adotar a destinação ambiental e sanitariamente adequada.
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O município de Patos possui 05 (cinco) cemitérios públicos, sendo 04 (quatro)
localizados na sede do município e 01 no distrito. Possui também 01 (um) cemitério
particular.
São executados serviços de varrição manual eventualmente. A quantidade de
resíduos gerados e indiferenciados (misturados) é de cerca de 12 toneladas por mês,
incluindo os resíduos de varrição, capinação e de construção de jazigos e pequenas
reformas.
7.8.9 Resíduos de Transporte
Os resíduos de serviços de transportes, segundo a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/2010), especificamente no tocante a resíduos
de serviços de transportes terrestres, incluem os resíduos originários de terminais
rodoviários e ferroviários, os gerados em terminais alfandegários e em passagens de
fronteira (BRASIL, 2010). Cabe ao gerador a responsabilidade pelo gerenciamento
dos resíduos e as empresas responsáveis por terminais (rodoviários/ferroviários),
estando sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (Art.
20º da Lei 12.305/2010).
Os resíduos originários de terminais rodoviários e ferroviários constituem-se em
resíduos sépticos que podem conter organismos patogênicos, como materiais de
higiene e de asseio pessoal e restos de comida. Possuem capacidade de veicular
doenças entres cidades, estados e países. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária
(ANVISA) publicou em 2008, a Resolução RDC 56/08 para o controle sanitário de
resíduos sólidos gerados nos pontos de entrada do país, passagens de fronteiras e
recintos alfandegados, além de portos e aeroportos.
Além do resíduo orgânico são geradas embalagens em geral, cargas em
perdimento, apreendidas ou mal acondicionadas, resíduos de manutenção dos meios
de transportes, entre outros.
No que se refere ao terminal rodoviário do município de Patos, não existem
dados quantitativos que possam levar a uma melhor compreensão do gerenciamento
dos resíduos gerados no local ou caracterizá-los, ficando sob responsabilidade do
gerador o acondicionamento, tratamento e destinação final adotada.
No município não há portos, aeroportos internacionais ou terminais
alfandegários. O aeroporto existente é um aeródromo local, tipo aeroclube, não
comercial, e utilizado apenas para uso particular ou emergencial.
7.8.10 Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento
Os resíduos de serviços públicos de saneamento são os gerados em atividades
relacionadas ao tratamento da água (Estação de Tratamento de Água – ETA), ao
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tratamento do esgoto sanitário (Estação de Tratamento de Esgoto – ETE), e a
manutenção dos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais. Nesta etapa
não foi identificado a quantidade de resíduos geradas na ETA.
7.8.10.1 Resíduos da Estação de Tratamento de Água - ETA
Os resíduos da ETA são constituídos basicamente por materiais removidos da
água bruta e por produtos químicos adicionados à água durante o tratamento.
Geralmente os resíduos apresentam baixa biodegradabilidade, alta concentração de
sólidos totais, agentes patógenos e, casualmente, metais pesados. São gerados,
principalmente, nos decantadores, nos flotadores e nos filtros.
O município de Patos possui uma única Estação de Tratamento de Água,
responsável pelo tratamento da água captada no barramento do Rio Espinharas e
operada pela Companhia de Águas e Esgotos da Paraíba – CAGEPA, que
atualmente, é a prestadora do serviço de abastecimento de água no município,
adotando a cobrança por esta prestação a cada usuário.
Neste diagnóstico identificou-se que o lodo gerado na estação é descartado
nas suas proximidades, em quantidades não definidas.
7.8.11 Resíduos Agrosilvopastoris Orgânicos
No município de Patos, dentre as culturas temporárias destacam-se as de,
batata doce, cana de açúcar, feijão, melancia, melão e milho. Das culturas
permanentes a banana é a produção que ocorre em maior quantidade, em seguida a
goiaba, mamão e manga. Essas informações são do site Informações do Brasil (2010),
baseados em dados do IBGE.
Na agricultura, cita-se como resíduos orgânicos os gerados nas agroindústrias
associadas como vinhaça, bagaço, cascas, restos vegetais, efluentes, entre outros,
além dos restos vegetais no momento de colheita.
Na criação animal os resíduos gerados constituem-se basicamente de dejetos.
Nas indústrias associadas (abatedouros, matadouros) os resíduos são compostos por
restos de carcaças, restos de parte animal, sangue e gorduras; resíduos provenientes
de fabricação de embutidos, da lavagem de pisos e equipamento; e, efluentes.
Na elaboração do diagnóstico de resíduos agrosilvopastoris, não foi possível
estimar a parcela de resíduos orgânicos gerados nas atividades de cultivos, colheita
e produção, pois não foram encontrados números consistentes que permitam
quantificá-los.
Cabe destacar que os resíduos advindos do setor agrosilvopastoril representam
um potencial energético capaz de gerar energia elétrica. Estudos mais específicos
podem ser realizados a fim de quantificar os resíduos gerados no município e verificar
o seu potencial energético, viabilizando novas tecnologias
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7.8.12 Disposições Irregulares
No município de Patos, existem segundo levantamento de campo realizados
durante o mês de Novembro, 23 (vinte e três) pontos de coletas irregulares, ou pontos
de lixo com disposições irregulares. As figuras 74 a 78 mostram a disposição irregular
de lixo em diferentes pontos no município de Patos.

Figura 74 - Ponto de lixo irregular em Patos-PB
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Figura 75 - Ponto de lixo irregular em Patos-PB

Figura 76 - Ponto de lixo irregular em Patos-PB
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Figura 77 - Ponto de lixo irregular em Patos-PB

Figura 78 - Ponto de lixo irregular em Patos-PB
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Estes locais indicam a deficiência da gestão dos resíduos volumosos e de
construção civil no município, consequência da carência de um Plano de
Gerenciamento de RCC e um trabalho de coleta específica para resíduos volumosos.
Será apresentado no próximo relatório um inventário com localização
georeferenciados desses pontos.
7.8.13 Serviços realizados nos distritos
A cidade possui apenas um Distrito, o de Santa Gertrudes a 15 Km do centro
urbano. Esse distrito conta com os seguintes serviços: coleta domiciliar, varrição,
capinação, limpeza de galerias, remoção de animais mortos e limpeza de cemitérios
realizados de forma alternada.

7.9 Caracterização geográfica e ambiental


Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente
adequada de rejeitos.
Existe uma área adequada para a disposição final dos rejeitos que é o aterro
sanitário componente do CTR do Espinharas, projetado com vida útil superior de 20
anos.


Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou
compartilhadas com outros Municípios.
Pela importância regional e geográfica do município de Patos existe uma
grande oportunizacao técnica para a formalização e institucionalização de um
consórcio público entre os municípios próximos, que distem a cerca de 40 km.
Diversos arranjos tecnológicos podem ser pensados e estudados para esta
concepção.


Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos.
Foi diagnosticado uma área antiga, onde foi disposto os RSU do município na
década de 80 e que se tornou um passivo ambiental.
Outra área diagnosticada é a área do próprio lixão atual, que precisa ser
recuperado ambientalmente para atendimento a Lei 12.305/2010.
7.9.1 Aterro Sanitário de Patos-PB
Disposição Final e Tratamento dos RSU
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Os RSU da cidade não têm nenhum tipo de tratamento e sua destinação final
é o Lixão Municipal pertencente a prefeitura, localizado a 3,5 km da sede municipal e
apenas 1km de conjunto habitacional. O acesso ao mesmo é através da BR-230.
Outro agravante é que o mesmo se encontra localizado a cerca de 1,5 Km do
Aeroporto Firmino Ayres, o que traz riscos a acidentes aéreos.
A vida útil do Lixão está completamente esgotada e existe ação do Ministério
Público solicitando urgentemente o fechamento do atual Lixão e a destinação final dos
resíduos Municipais em Local devidamente licenciado e de acordo com a Legislação,
conforme determina a Lei 12.305/2010.
O Aterro Sanitário de Patos, componente do CTR da Região dos Espinharas –
Centro de Tratamento de Resíduos de Patos, será implantado em uma área total de
44,70 Ha, sendo utilizada apenas 6,52 Ha da área total, para a implantação das
células de RSU (rejeitos e reciclados não comercializados), na gleba compreendida
da fazenda Trapiá, do imóvel rural encravado na Fazenda Trapiá, do KM 312 da
Rodovia BR 230 - Sítio Trapiá. Ressalta-se que foi atendida integralmente todos os
condicionantes ambientais.
O aterro sanitário de Patos, terá inicialmente capacidade para tratar 150
toneladas de lixo por dia, até absorver a produção gerada em 25 anos. O Aterro
contará com todos os sistemas e instalações necessários à sua adequada operação
e controle técnico e ambiental, envolvendo:
 Áreas específicas para disposição e tratamento de resíduos domiciliares;
 Áreas específicas para o tratamento e a disposição final de resíduos de poda;
 Áreas específicas para o tratamento e a disposição final de RCD – Resíduos
da Construção e Demolição, conforme Resolução CONAMA 357/2005.
 Áreas específicas para a disposição final de Resíduos Industriais, Classes I e
II, em uma etapa futura, completando assim um grande centro de Tratamento
e disposição final integrada de Resíduos Sólidos.
 Sistema de drenagem e tratamento de efluentes oriundos do processo de
decomposição dos resíduos;
 Sistema de drenagem de águas pluviais;
 Sistema de controle e preservação ambiental;
 Urbanização da área, envolvendo a instalação de rede de energia elétrica, via
de acessos principais e secundários e cercamento de toda extensão do
empreendimento com toda infraestrutura e logística necessária para uma boa
operação do aterro;
 Planejamento de utilização e Plano de encerramento do Lixão Municipal;
 Monitoramento Ambiental.
A seguir mostra-se figuras com o Lay-out geral do empreendimento e das suas
fases I,II e III operacionais, onde estima-se uma quantiade aterrada de RSU de cerca
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de 814.000 ton em 20 anos e a possibilidade de utilziaçao de recuperacao energética
do biogás gerado no aterro sanitário.

Figura 79 - Layout geral do Aterro de Patos

Figura 80 - Layout geral do Aterro de Patos– fase 2
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Figura 81 - Layout geral do Aterro de Patos – fase 3
Este aterro sanitário, componente do CTR da Região dos Espinharas tem uma
vida útil superior a 20 anos e atende integralmente ao preceituado pela Lei
12.305/2010 e pelas Normas Técnicas.

7.10 Caracterização institucional





Sistema administrativo – modelo de gestão, identificação do órgão
operador, organograma, informações sobre a concessão dos serviços,
recursos humanos;
Sistema de regulação, fiscalização e controle;
Sistema financeiro – despesas, receitas, tarifas;

A limpeza pública no município de Patos é financiada por recursos oriundos do
Orçamento Geral do Município – OGM. Os valores referentes ao orçamento dos anos
de 2007 a 2013 estão demonstrados nos Quadros 41 e 42.
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Quadro 41 - Percentual do orçamento do município destinado a SESP
ORÇAMENTO
TOTAL DO
MUNICÍPIO

ORÇAMENTO
DA SESP

B/A

A

B

2007

R$ 56.044.334,93

2008

TLP
LANÇADA*

TLP
ARRECADADA

C

D

E

-

-

-

-

-

R$ 82.431.926,06

-

-

-

-

-

2009

R$ 89.051.574,57

-

-

-

-

-

2010

R$ 97.089.545,96

R$ 3.079.644,15

3,17%

-

-

-

2011

R$ 118.357.682,80

R$ 3.653.715,35

3,09%

-

-

-

2012

R$ 157.314.264,65

R$ 2.953.395,07

1,88%

-

-

-

2013

R$ 110.960.716,58**

R$ 3.732.988,63

3,36%

-

-

-

ANOS

E/D

*O município de Patos não realiza cobrança dos serviços de limpeza urbana aos
munícipes, apenas é lançado o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) e a Taxa
de Iluminação Pública
**Lançamento até setembro de 2013. Fonte: TCE - SAGRES
O quadro 42 apresenta o resumo dos custos mensal e anual com recursos
humanos nos serviços de limpeza pública do município de Patos.
Quadro 42 – Custo mensal e anual com recursos humanos em Patos
Custo Mensal e Anual
Pessoal
2010
2011
Administradores
R$ 3.515,24
R$ 3.700,25
Motoristas
R$ 10.185,62
R$ 10.721,70
Fiscais
R$ 1.577,57
R$ 1.660,60
Operadores
R$ 4.286,88
R$ 4.512,50
Garis
R$ 60.444,94
R$ 63.626,25
SUB-TOTAL MENSAL
R$ 80.010,24
R$ 84.221,30
Manutenção e Serviços
R$ 20.250,00
R$ 20.250,00
TOTAL MENSAL
R$ 100.260,24
R$ 104.471,30
TOTAL DO ANO
R$ 1.283.133,06 R$ 1.337.876,90

2012
R$ 3.895,00
R$ 11.286,00
R$ 1.748,00
R$ 4.750,00
R$ 66.975,00
R$ 88.654,00
R$ 20.250,00
R$ 108.904,00
R$ 1.395.502,00

2013
R$ 4.100,00
R$ 11.880,00
R$ 1.840,00
R$ 5.000,00
R$ 70.500,00
R$ 93.320,00
R$ 20.250,00
R$ 113.570,00
R$ 1.456.160,00

A Figura 82 abaixo fornece informações sobre o custo mensal com os
funcionários da Prefeitura Municipal de Patos ligados a limpeza urbana, esse custo
vem aumentando com o passar dos anos, seguindo os aumentos salariais que são
implementados todo ano, por exemplo o aumento no custo com salário do gari, que
em 2012 era de 66.975 reais, foi de 5 por cento, atingindo o valor de 70.500 reais
mensais em 2013.
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Figura 82 - Custos mensais com pessoal de 2010 a 2013
Percebe-se, através da Figura 83 que o custo mensal com o pessoal envolvido
na limpeza urbana municipal somado aos custos de manutenção e serviços
necessários para a execução do serviço aumentou consideravelmente nos últimos
anos, passando de pouco mais de 100 mil reais por mês em 2010 para mais de 113
mil reais por mês em 2013, um aumento de 13,27 por cento em 3 anos.

TOTAL MENSAL
R$ 113.570,00
R$ 114.000
R$ 112.000
R$ 110.000
R$ 108.000
R$ 106.000
R$ 104.000
R$ 102.000
R$ 100.000
R$ 98.000
R$ 96.000
R$ 94.000
R$ 92.000

R$ 108.904,00

R$ 104.471,30
R$ 100.260,24

2010

2011

2012

2013

Figura 83 - Custo total mensal com serviços de limpeza pública de 2010 a 2013
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O quadro 43 e a figura 84 a seguir mostram as despesas inerentes aos serviços
de coleta, transporte, disposição final, varrição, capinação e pintura de meio-fio,
praticados pelas empresas terceirizadas.
Quadro 43 - Despesas com terceirizadas em Patos
ANO VALOR (R$)
2007

1.843.088,36

2008

1.719.746,18

2009

1.880.205,47

2010

1.796.511,09

2011

2.315.838,45

2012

1.557.893,07

2013* 2.276.828,63
Fonte: Prefeitura Municipal de Patos (2013)
*Dados de 2013 referente até o mês de setembro

Despesas com serviços terceirizados
2.500.000

2009

2010

R$ 2.276.828,63

2008

R$ 1.557.893,07

2007

R$ 2.315.838,45

R$ 1.796.511,09

500.000

R$ 1.880.205,47

1.000.000

R$ 1.719.746,18

1.500.000

R$ 1.843.088,36

Valores em real

2.000.000

0

2011

2012

2013*

Figura 84 - Resumo das despesas com serviços terceirizados de 2007 a 2013
Fonte: Prefeitura Municipal de Patos (2013)
*Dados de 2013 referente até o mês de outubro
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7.11 Identificação de planos, programas e projetos (elaborados ou em
desenvolvimento)
Foram identificados neste Diagnóstico, alguns programas e ações em escolas
municipais e também na área de finanças municipais.
Segundo apura-se com os documentos existentes, o Município não é
autossustentável na prestação do serviço, ou seja o que arrecada com tributos
relativos a serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, não cobre os
custos do sistema, apresentando déficit apresentado no Volume 3 deste PMGIRS.
Na área de educação ambiental o município desenvolveu no ano de 2013,
projetos de capacitação e conscientização ambiental, nas áreas de educação escolar,
saneamento ambiental (recursos hídricos – desperdício de água), consumo de energia
elétrica e de desenvolvimento sustentável. O programa de educação ambiental do
PMGIRS de Patos é apresentado no volume 3.
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8 Anexos

Figura 85 - Ata da reunião do dia 22-10-2013
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Figura 86 - Ata da reunião do dia 22-10-2013 (continuação)
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Figura 87 - Ata da reunião do dia 30-10-2013
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Figura 88 - Ata da reunião do dia 30-10-2013 (continuação)
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Figura 89 - Ata da reunião do dia 06-11-2013.
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Figura 90 - Ata da reunião do dia 06-11-2013 (continuação).
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Figura 91 - Lista de presença de reunião do diagnóstico do PMGIRS-PATOS.
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Figura 92 - Lista de presença de reunião do diagnóstico do PMGIRS-PATOS.
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Figura 93 – Reunião de aprovação da metodologia do Plano.

Figura 94 - Reunião de aprovação da metodologia do Plano.
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Figura 95 – Reunião do Comitê Diretor e de Sustentação.

Figura 96 – Reunião do Comitê Diretor e de Sustentação.
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Figura 97 – Oficina Temática.

Figura 98 – Oficina Temática.
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Figura 99 – Reunião de apresentação do Diagnóstico e Prognóstico.
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