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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 DE TRANSBORDO E TRIAGEM (ATT): área destinada ao recebimento de
resíduos secos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados,
eventual transformação e posterior remoção para destinação adequada, observando
normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e
a segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.
ÁREAS DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS: são áreas destinadas ao beneficiamento
ou à disposição final de resíduos.
ATERRO 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.
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,
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.
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COMPOSTAGEM: é a "reciclagem dos resíduos orgânicos", é uma técnica que
permite a transformação de restos orgânicos (sobras de frutas e legumes e alimentos
em geral, podas de jardim, trapos de tecido, serragem, etc) em adubo. É um processo
biológico que acelera a decomposição do material orgânico, tendo como produto final
o composto orgânico.
CONSUMO SUSTENTÁVEL: envolve a escolha de produtos que utilizaram menos
recursos naturais em sua produção, que garantiram o emprego decente aos que os
produziram, e que serão facilmente reaproveitados ou reciclados. Significa comprar
aquilo que é realmente necessário, estendendo a vida útil dos produtos tanto quanto
possível. Consumimos de maneira sustentável quando nossas escolhas de compra
são conscientes, responsáveis, com a compreensão de que terão consequências
ambientais e sociais – positivas ou negativas.
CONTROLE SOCIAL: conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à
sociedade informações e participação nos processos de formulação, implementação
e avaliação das políticas públicas relacionadas aos resíduos sólidos.
DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: destinação de resíduos que
inclui a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama,
do SNVS e do Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos.
DIGESTÃO ANAERÓBIA: processo de decomposição de matéria orgânica que a
transforma em metano, gás carbônico, nutrientes e compostos na presença de
hidrogênio. No processo é possível a geração e potencial comercialização de
composto, fertilizante líquido, energia térmica, elétrica e créditos de carbono. (Projeto
FADE-BNDES, 2013)
DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: distribuição ordenada de
rejeitos em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar
danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos.
ECOPONTO: Instalação que possibilita a integração da gestão e do manejo de
diversos resíduos.
EDUCAÇÃO AMBIENTAL: são processos por meio dos quais o indivíduo e a
coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para 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.
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GERADORES: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis
por atividades ou empreendimentos que gerem resíduos.
GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações exercidas, direta
ou indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e
destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão
integrada de resíduos sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos,
exigidos na forma da Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010.
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações voltadas para a
busca de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões
política, econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa
do desenvolvimento sustentável.
GRAVIMETRIA: Método analítico quantitativo cujo processo envolve a separação e
pesagem dos resíduos sólidos determinando a porcentagem de cada um dos
componentes dos resíduos sólidos coletados – papel, papelão, vidro, etc., sendo o
ponto de partida para estudos de aproveitamento, reciclagem e compostagem.
LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: O serviço público de
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos compreende a coleta, remoção e o
transporte dos resíduos sólidos domiciliares. A varrição e limpeza de vias e
logradouros públicos. A remoção e transporte de resíduos das atividades de limpeza.
A remoção de resíduos volumosos e de entulhos lançados em vias e logradouros
públicos. A prestação de serviços de operação e manutenção dos sistemas de
transferência de resíduos sólidos urbanos e das unidades de triagem e compostagem,
incluindo a transferência dos rejeitos gerados nessas unidades para destino final
disposto de forma correta, utilizando aterros sanitários em conformidade com a
legislação ambiental.
LIXÕES: Vazadouros a céu aberto, onde o lixo é lançado sobre o terreno sem qualquer
cuidado ou técnica especial.
LOGÍSTICA REVERSA: instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada.
PADRÕES SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO E CONSUMO: produção e consumo de
bens e serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir
melhores condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento
das necessidades das gerações futuras.
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

xvi

metropolitanas, planos intermunicipais, municipais de gestão integrada de resíduos
sólidos e os planos de gerenciamento de resíduos sólidos.
POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: reúne o conjunto de princípios,
objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal,
isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios
ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente
adequado dos resíduos sólidos.
RECICLAGEM: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à
transformação em insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões
estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do
Suasa.
REJEITOS: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente
viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a disposição final
ambientalmente adequada.
RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS: os gerados nas atividades agropecuárias e
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.
RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: são os provenientes de construções, reformas,
reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e
da escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral,
solos, rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros,
argamassa, gesso, telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação
elétrica etc., comumente chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha.
Classificação:
 RESÍDUOS DE CLASSE A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como
agregados, tais como:
a)
de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras
obras de infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem.
b)
de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto.
c)
de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto
(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras.
 RESÍDUOS DE CLASSE B: são os resíduos recicláveis para outras
destinações, tais como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e
gesso.
 RESÍDUOS DE CLASSE C: são os resíduos para os quais não foram
desenvolvidas tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que
permitam a sua reciclagem ou recuperação.
 RESÍDUOS DE CLASSE D: são os resíduos perigosos oriundos do processo
de construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles
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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.
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 e equipamentos eletroeletrônicos. Este tipo de detrito é muito prejudicial
ao meio ambiente, pois diversas partes destes componentes contêm 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
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vida útil reduzida, resíduos de construção e reforma de túmulos, da infraestrutura, de
exumações, de resíduos de velas e seus suportes, e restos de madeiras.
RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS OU DIFERENCIADOS: os que, por seu volume,
grau de periculosidade ou degradabilidade ou por outras especificidades, requeiram
procedimentos especiais ou diferenciados para seu manejo e destinação
ambientalmente adequada, considerando os impactos negativos e os riscos à saúde
e ao meio ambiente;
RESÍDUOS ÚMIDOS: podem ser entendidos como os resíduos orgânicos produzidos
nas residências, escolas, restaurantes, empresas e pela própria natureza, possuindo
origem vegetal ou animal. Alguns exemplos são restos de alimentos (carnes, vegetais,
frutos, cascas de ovos), madeira, ossos e sementes.
RESÍDUOS VEGETAIS/ VERDES/ DE PODAS: principalmente gerados pela poda de
árvores e pela manutenção de jardins.
RESÍDUOS VOLUMOSOS: os resíduos não provenientes de processos industriais,
constituídos basicamente por material volumoso não removido pela coleta pública
municipal rotineira, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes
embalagens e peças de madeira, podas e assemelhados;
RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS:
conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de
resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à
saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos,
nos termos desta Lei.
REUTILIZAÇÃO: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua
transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os
padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS
e do Suasa.
SANEAMENTO BÁSICO: conjunto de serviços, infraestruturas e instalações de
abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos e drenagem de águas pluviais urbanas.
TRANSPORTADORES: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta
e do transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação.
UNIDADE DE TRIAGEM: Instalação onde é efetuada a separação dos materiais
presentes no lixo, após sua coleta e transporte.
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1

INTRODUÇÃO

Esta versão preliminar apresenta o Prognóstico, as diretrizes, estratégias e
metas relativas ao Plano Municipal de Gestão integrada de Resíduos Sólidos para o
município de Patos-PB. Também apresenta os programas, projetos, atores
responsáveis por cada projeto e o custo relativo a estes programas e projetos.
O estudo para a elaboração de prognósticos objetiva estabelecer estimativas
para a situação de resíduos gerados no município para diferentes horizontes de
tempo, procurando-se criar um cenário prospectivo, caso nenhuma medida venha a
ser implementada na gestão dos resíduos sólidos.
No prognóstico realizaram-se projeções para as diversas tipologias de resíduos
sólidos, a serem trabalhadas no PMGIRS de Patos e já definidos em etapa anterior
pelos grupos de apoio (CD e GTS). Esses resíduos foram: Resíduos Sólidos
Domiciliares (RSD), Resíduos da Construção Civil (RCC), Resíduos de Serviços de
Saúde (RSS) e Resíduos de Podas.
Em relação aos resíduos eletroeletrônicos, o prognóstico foi elaborado com
base nas informações do Censo Demográfico 2010 do IBGE, por não existir
informações municipais sobre estes resíduos especiais.
No caso dos RSU, para os cenários prognosticados, além dos dados de geração diária
de resíduos, foram consideradas variáveis que contemplam as taxas de crescimento
populacional do município de Patos em conjunto com fatores como mudanças de
hábitos de consumo, migrações, etc., que repercutem diretamente no aumento da
geração de resíduos, como o PIB Municipal.
Para os demais tipos de resíduos, quais sejam: Resíduos Sólidos Industriais,
Resíduos de Logística Reversa, Resíduos de Mineração, Resíduos
agrossilvopastoris, Resíduos de transporte, Resíduos de serviços de saneamento
básico; não foram feitas estimativas em função da escassez de informações, porém
foram propostas diretrizes específicas e sugeridas ações a serem tomadas para o
aprimoramento da gestão desses resíduos no território municipal.
As taxas de crescimento populacional foram obtidas utilizando-se dados dos
censos de 2000 e 2010 disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE). Os horizontes de tempo estudados desde 2015 até 2034, sendo
possível ilustrar cenários futuros, bem como gerar parâmetros para dimensionamento
dos sistemas que venham a ser futuramente implantados.
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2

SELEÇÃO DE VARIÁVEIS

Para descrever como o município poderá enfrentar e planejar quadros
prognosticados referentes às diversas tipologias de resíduos gerados, tornou-se
necessário estabelecer um elenco de parâmetros que permitiram desenhar um
cenário de proposições de soluções para horizontes temporais. Neste Plano
consideramos três horizontes de tempo, de igual forma ao Plano Nacional. Esses
horizontes de tempo foram estabelecidos de acordo com as necessidades de ações,
em consonância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
Assim, foram definidos três horizontes estratégicos para a condução de ações.
O primeiro Horizonte, definido como de curto prazo (4 anos) vai de 2015 a 2018, o
segundo horizonte como de médio prazo (4 a 8 anos) vai de 2019 a 2022 e o terceiro
horizonte, como de longo prazo (8 a 20 anos) abrange o período de 2023 a 2034.
A Figura 1 ilustra estes horizontes temporais dessas ações e seus respectivos
horizontes.

Metas

2034

Longo Prazo

2022

Médio Prazo

2018

Curto Prazo
2015

2019

2023

2027

2031

Figura 1 - Histograma das ações e horizontes temporais.

O crescimento populacional, a forma de espacialização da população urbana e
os hábitos de consumo que decorrem do crescimento econômico constituem os
parâmetros fundamentais para a construção do cenário futuro.
Em suma, o prognóstico da taxa de geração de resíduos sólidos foi calculado
considerando variáveis voltadas ao crescimento populacional e para alguns casos
foram introduzidas nos cálculos, variáveis que exprimem o aumento da geração de
resíduos sólidos não somente por conta do crescimento populacional mas também
por conta de fatores diversos como crescimento econômico, modificações de
parâmetros de consumo, dentre outros.
Desta forma, foi possível estimar a evolução das quantidades geradas,
considerando-se fatores relevantes amplamente apoiados pelo referencial teórico. A
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estimativa foi realizada com três (03) cenários considerados como sendo os mais
prováveis de ocorrer.

Crescimento populacional

2.1

O crescimento populacional é a base para os estudos prognósticos, pois se
relacionam com fatores como o ambiente urbano e o crescimento econômico. A taxa
de geração per capita dos resíduos sólidos domiciliares é dependente dos hábitos de
consumo e estes de outros fatores, como a densidade urbana e a renda média,
conforme anteriormente explicado.
O cálculo adotado para prever o crescimento populacional do município
baseou-se exclusivamente nos dados obtidos junto ao IBGE, população de 2000 e
população de 2010. Para a avaliação da estimativa de evolução da população foi
utilizado o método da taxa geométrica.
Esta metodologia consiste na estimativa da população utilizando-se uma taxa
de crescimento geométrico, sendo a mesma obtida para um período entre dois censos
demográficos. A partir desta taxa é possível estimar o crescimento anual da
população, aplicando a mesma para cada período. O IBGE aplica esta taxa para
calcular as estimativas anuais de crescimento disponibilizadas ano a ano.
A expressão que define a taxa geométrica de crescimento da população é dada
pela Equação 1:

 Pt  n   
  1  100
 n



P
t

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

Onde:




n = o número de anos no período, por exemplo, entre 2000 e 2010 = 10;
P(t) = população inicial, no começo do período, por exemplo, entre 2000 e 2010, P(t) =
população de 2000;
P(t+n) = população final, no fim do período, por exemplo, entre 2000 e 2010, P(t+n) =
população de 2010;

Segundo o Censo 2010 do IBGE, 100.674 pessoas residem no município de
Patos, que tem uma densidade demográfica de 212,82 habitantes por km². Deste total,
97.278 pessoas na zona urbana e 96.339 mil pessoas residentes na sede do município
(95%), enquanto que aproximadamente 4 mil residem no distrito e zona rural (5%). O
município possui uma área geográfica de 473,056 km2.
De acordo com a fórmula apresentada e utilizando-se dos dados dos dois
últimos Censos Demográficos do IBGE, a taxa geométrica de crescimento da
população de Patos foi de 0,93% ao ano entre 2000 e 2010. A partir dessa taxa, podese projetar a população do município de Patos para o horizonte de 20 anos, conforme
a Tabela 1:
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Tabela 1 - Estimativa populacional para o município de Patos.

Ano População estimada
105.450,08
2015
106.432,15
2016
107.423,37
2017
108.423,81
2018
109.433,58
2019
110.452,74
2020
111.481,40
2021
112.519,64
2022
113.567,55
2023
114.625,22
2024
115.692,74
2025
116.770,20
2026
117.857,69
2027
118.955,32
2028
120.063,16
2029
121.181,33
2030
122.309,90
2031
123.448,99
2032
124.598,68
2033
125.759,09
2034
2.2

O PIB Municipal

O PIB dos municípios é calculado de acordo com uma metodologia uniforme em
todo o país, baseada na distribuição do valor adicionado corrente de acordo com os
três grandes setores econômicos de cada Unidade da Federação. Este indicador é
uma importante ferramenta para o planejamento de políticas públicas voltadas para o
desenvolvimento municipal, além de outros estudos e análises.
Analisando-se a série histórica de dados do Produto Interno Bruto do município
de Patos (Figura 2) verifica-se um crescimento médio do PIB de 10,8% ao longo dos
últimos 10 anos. Segundo o IDEME (2013), Patos possui o sexto maior PIB bruto do
estado da Paraíba, não tendo alterado essa posição de 2010 para 2011. A
participação de Patos na economia estadual, em 2011, foi de 2,17%.
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PIB BRUTO
R$ 768.110,00
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R$ 200.000
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R$ 100.000
R$ 253.855,00
R$ 0
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Figura 2 - Evolução do PIB Bruto do município de Patos ao longo dos 10 últimos anos.

Fonte: IBGE/ IDEME-PB, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística,
Secretarias Estaduais de Governo.
Notas: Valores do PIB estão em milhares de reais correntes.
Em relação a série histórica de dados do Produto Interno Bruto per capita do
município de Patos (Figura 3) verifica-se um crescimento médio do PIB de 9,8% ao
longo dos últimos 10 anos. O PIB per capita em Patos passou de R$ 6.880, em 2010,
para R$ 7.578, em 2011. Apesar do crescimento de 10,2% do PIB, o município perdeu
uma posição no ranking do PIB per capita, ocupando em 2011 a 21ª posição no
estado.

PIB per capita
R$ 7.578,00
R$ 6.881,09

R$ 8.000
R$ 7.000

R$ 6.111,38
R$ 5.431,58

R$ 6.000
R$ 5.000
R$ 4.000

R$ 4.577,50
R$ 4.153,88
R$ 3.670,50
R$ 3.777,67

R$ 3.433,29
R$ 3.081,26
R$ 2.000
R$ 3.195,14
R$ 1.000R$ 2.766,48
R$ 3.000

R$ 0
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Figura 3 - Evolução do PIB per capita de Patos ao longo dos últimos 10 anos.

Fonte: IBGE/ IDEME-PB, em parceria com os Órgãos Estaduais de Estatística,
Secretarias Estaduais de Governo.
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Taxas de geração de resíduos sólidos

2.3

Como não há dados do SNIS sobre a população atendida com serviço de coleta
de resíduos domiciliares para os anos de 2012 e 2013, verificou-se a evolução média
de 0,52% na população atendida disponibilizada pelo SNIS entre os anos de 2009 e
2011 e a partir deste dado foi feita uma estimativa para os anos seguintes.
Dessa forma, adotou-se um percentual de 0,7% de aumento na população atendida a
partir do ano de 2011 e calculou-se assim a geração per capita para cada ano,
conforme a Equação 2:

Gpc 

Qcoletada
Patendida

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

Onde:
Gpc = Geração per capita de resíduos (kg/hab.dia)
Qcoletada = Quantidade de resíduos coletados por dia (kg)
Patendida = População com coleta de resíduos (hab)
A Tabela 2 mostra a população atendida de acordo com os dados do SNIS
(2010 e 2011) e estimativa da população atendida para os anos de 2012 e 2013, com
base em uma taxa de crescimento de 0,7% ao ano, bem como a quantidade coletada
por mês, fornecida pela SESP.
Tabela 2 - População atendida e quantidade coletada de resíduos em Patos.

População atendida Quantidade coletada
(habitantes)
(média kg/dia)
2010*
97.278
2011*
97.940
79.284
2012
98.626
75.996
2013
99.316
68.792
Fonte: quantidade coletada segundo a SESP
*dados da população atendida segundo SNIS
ANO

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




2011

Gpc 

Qcoletada
79.284

 Gpc  0,81kg / hab.dia
Patendida
97.940

Gpc 

Qcoletada
75.996

 Gpc  0,77kg / hab.dia
Patendida
98.626

2012
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2013

Gpc 

Qcoletada
68.792

 Gpc  0,69kg / hab.dia
Patendida
99.316

Dessa forma, considerando-se como referência a geração per capita do ano de
2013 e a geração per capita média de municípios do porte de Patos, adotou-se como
taxa de geração per capita para projetar a geração de RSU em Patos o valor de 0,75
kg/ habitante.dia.
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3

TIPOS DE RESÍDUOS

3.1

Resíduos Sólidos Domiciliares

Os dados disponibilizados pela prefeitura de Patos sobre a quantidade coletada
de resíduos sólidos domiciliares são referentes aos três (03) últimos anos (2011, 2012
e 2013). De acordo com esses dados a coleta desse tipo de resíduo vem diminuindo
ao longo dos três (03) últimos anos.
Tabela 3 - Quantidade coletada de resíduos sólidos domiciliares em Patos.
ANOS
2011
2012
2013
TOTAL
ANUAL
28.938,50
27.738,50
25.109,00
(toneladas)
MÉDIA
DIÁRIA
79,28
75,99
68,79
(toneladas)
MÉDIA
DIÁRIA
79.284
75.996
68.792
(quilogramas)

O prognóstico deste quadro, em curto, médio e longo prazo, levando em conta
a taxa de crescimento do PIB, a variável do crescimento populacional e a geração per
capita de resíduos de 0,75 kg/hab. dia, aponta os seguintes resultados para o
horizonte de 20 anos, conforme mostra a Tabela 4.
Tabela 4 - Quantidade estimada de resíduos sólidos domiciliares, em toneladas por
ano.

Ano

Usando a taxa de
Crescimento do
PIB

Usando a Taxa Geométrica
de
Crescimento da população

Usando a Geração
per capita de
resíduos

2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030

30.809
34.128
37.804
41.876
46.386
51.383
56.917
63.048
69.839
77.361
85.694
94.924
105.149
116.474
129.020
142.917

25.579
25.817
26.058
26.300
26.545
26.792
27.042
27.294
27.548
27.804
28.063
28.325
28.589
28.855
29.124
29.395

28.867
29.136
29.407
29.681
29.957
30.236
30.518
30.802
31.089
31.379
31.671
31.966
32.264
32.564
32.867
33.173
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2031
2032
2033
2034

158.311
175.363
194.251
215.174

29.669
29.945
30.224
30.505

33.482
33.794
34.109
34.427

A partir da análise da Tabela 4 e considerando que a projeção utilizando a taxa
de geração per capita é aquela que mais se aproxima da realidade do município de
Patos para este tipo de resíduo, a Tabela 5 mostra a quantidade projetada de RSD
para o fim de cada horizonte temporal deste PMGIRS.
Tabela 5 – Quantidade projetada de RSD em cada horizonte temporal do PMGIRS

PRAZO
Curto (2015 a 2018)
Médio (2019 a 2022)
Longo (2023 a 2034)
3.2

ANO PROJEÇÃO UNIDADE
2018
29.681
t/ ano
2022
30.802
t/ ano
2034
34.427
t/ ano

Resíduos da Construção Civil (Entulhos)

Os dados disponibilizados pela prefeitura de Patos sobre a quantidade coletada
de resíduos sólidos entulhos são referentes aos cinco (05) últimos anos (2009 a 2013).
De acordo com esses dados a quantidade coletada desse tipo de resíduo aumentou
até o ano de 2012. Em 2013, a coleta de RCC passou a ser realizada pelo serviço de
Disk Entulho, o que justifica a quantidade menor de 2013 em relação aos anos
anteriores. (Tabela 6)
Tabela 6 - Quantidade coletada de resíduos de construção civil em Patos.
ANOS
2009
2010
2011
2012
2013
TOTAL
ANUAL
8.160
8.640
9.600
11.520
1.236,54
(toneladas)
MÉDIA
DIÁRIA
22,36
23,67
26,30
31,56
3,39
(toneladas)
MÉDIA
DIÁRIA
22.356
23.671
26.301
31.562
3.388
(quilogramas)

Para os resíduos da construção civil não foi possível calcular a geração per
capita em função da inexistência de parâmetros referentes a população atendida pelo
serviço.
Dessa forma, o prognóstico deste quadro levando em conta a taxa de
crescimento do PIB e a variável do crescimento populacional, em curto, médio e longo
prazo, aponta os seguintes resultados (Tabela 7):
Tabela 7 - Quantidade estimada de resíduos da construção civil, em toneladas por
ano.

Ano

Usando a taxa de

Usando a Taxa Geométrica de
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2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Crescimento do PIB

Crescimento da população

1.517
1.681
1.862
2.062
2.284
2.530
2.803
3.105
3.439
3.810
4.220
4.675
5.178
5.736
6.354
7.038
7.796
8.636
9.566
10.597

1.260
1.271
1.283
1.295
1.307
1.319
1.332
1.344
1.357
1.369
1.382
1.395
1.408
1.421
1.434
1.448
1.461
1.475
1.488
1.502

A partir da análise da Tabela 7Tabela 4 e considerando que a projeção
utilizando a taxa geométrica de crescimento da população é aquela que mais se
aproxima da realidade do município de Patos para este tipo de resíduo, a Tabela 9
mostra a quantidade projetada de RCC para o fim de cada horizonte temporal deste
PMGIRS.
Tabela 8 – Quantidade projetada de RCC em cada horizonte temporal do PMGIRS

PRAZO
Curto (2015 a 2018)
Médio (2019 a 2022)
Longo (2023 a 2034)
3.3

ANO PROJEÇÃO UNIDADE
2018
1.295
t/ ano
2022
1.344
t/ ano
2034
1.502
t/ ano

Resíduos de Serviços de Saúde (RSS)

Os dados disponibilizados pela prefeitura de Patos sobre a quantidade coletada
de resíduos de serviços de saúde são referentes aos cinco (05) últimos anos (2009 a
2013). De acordo com esses dados a quantidade coletada desse tipo de resíduo vem
aumentando a cada ano. (Tabela 9)
Tabela 9 - Quantidade coletada de resíduos de serviços de saúde em Patos.
2009
ANOS
2010
2011
2012
2013
TOTAL
ANUAL
35.400
37.200
38.400
39.840
41.760
(quilogramas)
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MÉDIA
DIÁRIA
(quilogramas)
MÉDIA
DIÁRIA
(toneladas)

96,98

101,92

105,20

109,15

114,41

0,097

0,102

0,105

0,109

0,114

Para os resíduos de serviços de saúde não foi possível calcular a geração per
capita em função da inexistência de parâmetros referentes a população atendida pelo
serviço.
Dessa forma, o prognóstico deste quadro levando em conta a taxa de
crescimento do PIB e a variável do crescimento populacional, em curto, médio e longo
prazo, aponta os seguintes resultados: (Tabela 10)
Tabela 10 - Quantidade estimada de resíduos de serviços de saúde, em toneladas por
ano.

Ano
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Usando a taxa de Usando a Taxa Geométrica de
Crescimento do PIB
Crescimento da população
51,24
56,76
62,87
69,65
77,15
85,46
94,66
104,86
116,15
128,66
142,52
157,87
174,88
193,71
214,58
237,69
263,29
291,65
323,07
357,87

42,54
42,94
43,34
43,74
44,15
44,56
44,97
45,39
45,82
46,24
46,67
47,11
47,55
47,99
48,44
48,89
49,34
49,80
50,27
50,73

A partir da análise da Tabela 10Tabela 4 e considerando que a projeção
utilizando a taxa geométrica de crescimento da população é aquela que mais se
aproxima da realidade do município de Patos para este tipo de resíduo, a Tabela 11
mostra a quantidade projetada de RSS para o fim de cada horizonte temporal deste
PMGIRS.
Tabela 11 – Quantidade projetada de RSS em cada horizonte temporal do PMGIRS

PRAZO

ANO PROJEÇÃO UNIDADE
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Curto (2015 a 2018) 2018
Médio (2019 a 2022) 2022
Longo (2023 a 2034) 2034

3.4

43,74
45,39
50,73

t/ ano
t/ ano
t/ ano

Resíduos de Podas

Os dados disponibilizados pela prefeitura de Patos sobre a quantidade coletada
de resíduos de podas são referentes aos cinco (05) últimos anos (2009 a 2013).
(Tabela 12)
Tabela 12 - Quantidade coletada de resíduos de podas em Patos.
2009
ANOS
2010
2011
2012
2013
TOTAL
ANUAL
420,00
504,00
576,00
732,79
1002,16
(toneladas)
MÉDIA
DIÁRIA
1,15
1,38
1,58
1,98
2,77
(toneladas)
MÉDIA
DIÁRIA
1.151
1.381
1.578
1.983
2.773
(quilogramas)

O prognóstico deste quadro levando em conta a taxa de crescimento do PIB e
a variável do crescimento populacional, em curto, médio e longo prazo, aponta os
seguintes resultados: (Tabela 13)
Tabela 13 - Quantidade estimada de resíduos de podas, em toneladas por ano.

Ano
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031

Usando a taxa de Usando a Taxa Geométrica de
Crescimento do PIB
Crescimento da população
1.229,68
1.362,13
1.508,84
1.671,36
1.851,39
2.050,80
2.271,70
2.516,39
2.787,43
3.087,67
3.420,25
3.788,65
4.196,73
4.648,77
5.149,50
5.704,16
6.318,56

1.020,91
1.030,42
1.040,02
1.049,70
1.059,48
1.069,35
1.079,31
1.089,36
1.099,50
1.109,74
1.120,08
1.130,51
1.141,04
1.151,66
1.162,39
1.173,22
1.184,14
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6.999,14
1.195,17
2032
7.753,03
1.206,30
2033
8.588,13
1.217,53
2034
A partir da análise da Tabela 13Tabela 4 e considerando que a projeção
utilizando a taxa geométrica de crescimento da população é aquela que mais se
aproxima da realidade do município de Patos para este tipo de resíduo, a Tabela 14
mostra a quantidade projetada de resíduos de podas para o fim de cada horizonte
temporal deste PMGIRS.
Tabela 14 – Quantidade projetada de resíduos de podas em cada horizonte temporal
do PMGIRS

PRAZO
Curto (2015 a 2018)
Médio (2019 a 2022)
Longo (2023 a 2034)
3.5

ANO PROJEÇÃO UNIDADE
2018
1.049,70
t/ ano
2022
1.089,36
t/ ano
2034
1.217,53
t/ ano

Resíduos Eletroeletrônicos

Os dados sobre resíduos eletroeletrônicos foram obtidos através do Censo 2010
do IBGE, que apontam para os seguintes cenários (Tabela 15):
Tabela 15 - Quantidade de domicílios com eletroeletrônico em Patos.

TIPO DE ELETROELETRÔNICO DOMICÍLIOS
Rádio
22.609
TV
27.977
Celular
24.788
Computador
6.841
Fonte: IBGE, 2010
A partir desses dados e adotando as quantidades de eletroeletrônico por
domicílio mostrada na Tabela 16 foi possível estimar a quantidade gerada de REE no
município de Patos a partir da taxa geométrica de crescimento da população,
conforme mostra a Tabela 17:
Tabela 16 - Quantidade estimada de eletroeletrônicos por domicilio em Patos.

TIPO DE ELETROELETRÔNICO QUANTIDADE POR DOMICÍLIO*
Rádio
1
TV
2
Celular
2
Computador
1
*valor atribuído para fins de dimensionamento e estimativa
Considerando o crescimento populacional e a quantidade média de
eletroeletrônicos por domicílio, sem levar em conta a renovação de produtos devido a
vida útil média de 05 (cinco) anos para os eletroeletrônicos, sabendo ainda que cada
produto é um futuro resíduo, conclui-se que caso não haja nenhuma forma de
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tratamento para esses equipamentos, a quantidade de resíduos eletroeletrônicos
acumulada no prazo de 20 anos será, no mínimo, a apresentada na Tabela 17.
Tabela 17 - Quantidade estimada de resíduos eletroeletrônicos usando a taxa
geométrica de crescimento da população, em unidades por ano.

Ano
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

RÁDIO
23.681,59
23.902,14
24.124,75
24.349,42
24.576,19
24.805,07
25.036,09
25.269,25
25.504,59
25.742,11
25.981,85
26.223,83
26.468,05
26.714,55
26.963,35
27.214,46
27.467,91
27.723,72
27.981,92
28.242,52

TV
58.608,52
59.154,35
59.705,26
60.261,30
60.822,52
61.388,97
61.960,69
62.537,74
63.120,16
63.708,00
64.301,32
64.900,17
65.504,59
66.114,65
66.730,38
67.351,85
67.979,10
68.612,20
69.251,19
69.896,14

CELULAR COMPUTADOR
51.927,94
7.099,43
52.411,55
7.165,54
52.899,66
7.232,28
53.392,32
7.299,63
53.889,57
7.367,62
54.391,45
7.436,23
54.898,01
7.505,49
55.409,28
7.575,38
55.925,31
7.645,94
56.446,15
7.717,14
56.971,84
7.789,01
57.502,43
7.861,55
58.037,95
7.934,77
58.578,47
8.008,67
59.124,02
8.083,25
59.674,65
8.158,53
60.230,40
8.234,51
60.791,34
8.311,20
61.357,49
8.388,61
61.928,92
8.466,73

Levando em consideração que a renovação de equipamentos eletroeletrônicos
acontece a cada 5 (cinco) anos, em 2020 haverá uma renovação completa dos
eletroeletrônicos em Patos, conforme mostra a Tabela 18.
Tabela 18 - Quantidade de resíduos eletroeletrônicos gerados no município de Patos.

Ano
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028

RÁDIO
23.681,59
23.902,14
24.124,75
24.349,42
24.576,19
49.152,39
49.610,15
50.072,17
50.538,50
51.009,17
76.991,03
77.708,05
78.431,76
79.162,20

TV
58.608,52
59.154,35
59.705,26
60.261,30
60.822,52
121.645,04
122.777,93
123.921,38
125.075,47
126.240,32
190.541,64
192.316,18
194.107,24
195.914,99

CELULAR COMPUTADOR
51.927,94
7.165,54
52.411,55
7.232,28
52.899,66
7.299,63
53.392,32
7.367,62
53.889,57
7.436,23
107.779,15
14.872,46
108.782,91
15.010,97
109.796,02
15.150,77
110.818,56
15.291,87
111.850,63
15.434,29
168.822,47
23.295,84
170.394,73
23.512,80
171.981,64
23.731,77
173.583,33
23.952,79
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2029
2030
2031
2032
2033
2034

79.899,45
106.862,80
107.858,02
108.862,52
109.876,37
110.899,66

197.739,57
264.469,95
266.932,99
269.418,96
271.928,10
274.460,59

175.199,93
234.323,94
236.506,23
238.708,84
240.931,97
243.175,80

24.175,87
32.334,40
32.635,53
32.939,47
33.246,24
33.555,87

A Tabela 18 mostra que a partir de 2020 a tendência para o município de Patos
obedece ao seguinte cenário: o crescimento da quantidade de eletroeletrônicos
seguiria a taxa de crescimento da população e, em 2025, a quantidade de resíduos
eletroeletrônicos seria a quantidade de 2024 somada a quantidade projetada para
2025 na Tabela 17, da mesma forma para o ano de 2030. Esse cenário aponta para
a quantidade de resíduos eletroeletrônicos a serem descartados caso nenhuma
medida seja tomada.
3.6

Resíduos Industriais

Os dados sobre resíduos industriais foram obtidos do Inventário de Resíduos
Industriais do Estado da Paraíba, publicado pela SUDEMA no ano de 2004. 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. No sertão paraibano,
mais especificamente na cidade de Patos, terceira maior cidade do Estado,
predominam as indústrias de calçados, de alimentos e de bebidas.
As indústrias de calçados, na sua grande maioria são de pequeno porte, produzem
peças populares feitas de plástico (couro sintético) e tecido, gerando aparas desses
materiais como resíduos.
Em 2002, a participação do setor industrial no PIB de Patos era de 14,6%, ao
passo que em 2011, essa participação passou para 16,2%, segundo o IBGE. O
aumento da atividade industrial em Patos pode ser refletido também pelo crescimento
populacional, que foi de 8% no período compreendido entre 2000 e 2010, implicando
também no aumento da densidade demográfica no município, como mostra a Figura
4.
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Figura 4 - Evolução da densidade demográfica de Patos

Fonte: DATASUS, 2012
É importante destacar que a quantidade de indústrias e consequentemente a
geração de resíduos industriais de Patos apresentada neste PMGIRS é apenas uma
estimativa, devendo ser realizadas ações no sentido de se conhecer melhor a real
situação desses resíduos no município. Tais ações estão indicadas neste PMGIRS,
no item referente as diretrizes específicas para os resíduos industriais.
3.7

Resíduos de Transportes

3.7.1 Frota de veículos
De acordo com os dados do Departamento Nacional de Trânsito – DENATRAN,
referentes ao mês de março de 2014, o município de Patos possui uma frota que
totaliza 39.407 veículos, distribuídos da seguinte forma conforme a Tabela 19 e a
Tabela 20:
Em função da quantidade de veículos, estimou-se o número de pneus por tipo
de veículo e a quantidade de óleo utilizado, considerados esses os principais resíduos
gerados nos serviços de transporte.
Tabela 19 - Quantidade de veículos existentes e pneus consumidos em Patos.

TIPO DE VEÍCULO
QUANTIDADE
PNEUS*
AUTOMÓVEL
12.242
4 por veículo
CAMINHÃO
771
6 por veículo
CAMINHÃO TRATOR
70
6 por veículo
CAMINHONETE
2.332
4 por veículo
CAMIONETA
528
4 por veículo
CICLOMOTOR
19
4 por veículo
MICRO-ÔNIBUS
339
4 por veículo
MOTOCICLETA
17.129
2 por veículo
MOTONETA
5.597
2 por veículo
ÔNIBUS
53
6 por veículo
REBOQUE
218
4 por veículo

TOTAL
48.968
4.626
420
9.328
2.112
76
628
34.258
11.194
318
872
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SEMI-REBOQUE
110
2 por veículo
220
TRICICLO
25
3 por veículo
75
UTILITÁRIO
155
4 por veículo
620
TOTAL
39.407
113.715
Fonte: DENATRAN, março de 2014.
*quantidades estimadas
Tabela 20 - Quantidade de veículos existentes e óleo consumido em Patos.

TIPO DE VEÍCULO
QUANTIDADE ÓLEO*
AUTOMÓVEL
12.242
4
CAMINHÃO
771
10
CAMINHÃO TRATOR
70
8
CAMINHONETE
2.332
5
CAMIONETA
528
5
CICLOMOTOR
19
1
MICRO-ÔNIBUS
339
7
MOTOCICLETA
17.129
1,5
MOTONETA
5.597
1,5
ÔNIBUS
53
8
REBOQUE
218
7
SEMI-REBOQUE
110
6
TRICICLO
25
2
UTILITÁRIO
155
4
TOTAL
39.407
Fonte: DENATRAN, março de 2014.
*quantidades estimadas em litros/veículo

TOTAL
48.968
7.710
560
11.660
2.640
19
1.099
25.694
8.395
424
1.526
660
50
620
110.025

Sabe-se que nem todos os proprietários de veículos realizam a sua manutenção
periodicamente e portanto não se pode afirmar que os números apresentados são
definitivos, mas para fins de estimativas e como ponto de partida esses números
podem servir para nortear a adoção de medidas que atenuem os impactos da geração
desse tipo de resíduo. Como propostas de diretrizes para os resíduos de transporte
apresentam-se os seguintes pontos:
 Fiscalização através de programas de controle da poluição do ar por veículos
automotores;
 Criação de programas de gerenciamento de pneus inservíveis, baseados na
Resolução CONAMA n° 416/2009;
 Estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante retorno dos
produtos após o uso pelo consumidor de forma independente do serviço público
de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de pneus e óleos lubrificantes,
conforme o art. 33 da Lei n° 12.305/2010.
3.7.2 Resíduos de terminais rodoviários
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Os dados sobre resíduos de transportes do município de Patos apresentados
neste PMGIRS representam uma estimativa da quantidade de resíduos gerados nas
atividades de transporte rodoviário do município, com base nas informações obtidas
com o Setor de Tráfego da Administração do terminal rodoviário de Patos.
O terminal rodoviário de passageiros de Patos, Rodo-Shopping Edivaldo Mota, foi
inaugurado em outubro de 2012, mas somente passou a funcionar em meados de
março de 2013. Está localizado no Bairro Salgadinho, saída para Santa Luzia, em
Patos.
No que se refere ao terminal rodoviário do município de Patos, os dados
existentes dizem respeito e aos meses de junho a dezembro de 2013 e indicam a
movimentação de 105.201 passageiros nesse período, incluindo embarques e
desembarques. Não existem dados quantitativos sobre a movimentação de
passageiros, no período de janeiro a maio de 2013, pois o antigo terminal rodoviário
não fazia esse levantamento.
Durante os meses de janeiro a abril de 2014, a movimentação registrada no
terminal rodoviário foi de 54.552 embarques e desembarques. Dessa forma, os dados
existentes sobre a movimentação de passageiros apontam para um total de 159.753
embarques e desembarques. Considerando a quantidade de embarques e
desembarques até então, fez-se um incremento de 10%, totalizando 175.728
passageiros e, a partir daí, projetou-se a quantidade de passageiros e geração de
resíduos para o horizonte de 20 anos, adotando um crescimento na movimentação de
passageiros de 5% a cada ano.
Sendo assim, a Tabela 21 mostra a quantidade estimada de resíduos gerados
no terminal rodoviário, adotando-se uma geração per capita de resíduos de 0,180
kg/passageiro.
Tabela 21 - Geração de resíduos no Rodo Shopping Edvaldo Motta em Patos

ANO PASSAGEIROS GERAÇÃO DE RESÍDUOS UNIDADE
2015
184.515
33.213
kg/ano
2016
193.740
34.873
kg/ano
2017
203.427
36.617
kg/ano
2018
213.599
38.448
kg/ano
2019
224.279
40.370
kg/ano
2020
235.493
42.389
kg/ano
2021
247.267
44.508
kg/ano
2022
259.631
46.734
kg/ano
2023
272.612
49.070
kg/ano
2024
286.243
51.524
kg/ano
2025
300.555
54.100
kg/ano
2026
315.583
56.805
kg/ano
2027
331.362
59.645
kg/ano
2028
347.930
62.627
kg/ano
2029
365.327
65.759
kg/ano
2030
383.593
69.047
kg/ano
2031
402.772
72.499
kg/ano
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2032
2033
2034

422.911
444.057
466.259

76.124
79.930
83.927

kg/ano
kg/ano
kg/ano

A estimativa apresentada na tabela acima diz respeito a geração de resíduos
relacionados ao transporte rodoviário, tais como resíduos gerados nos terminais por
estabelecimentos comerciais presentes nestas instalações; resíduos gerados durante
o trânsito de passageiros e a passagem de visitantes; resíduos relacionados à carga
e descarga de bagagens e carregamentos; resíduos sanitários; resíduos deixados nos
ônibus.
Faz-se necessário um maior controle por parte dos responsáveis pelo terminal
rodoviário, uma vez que de acordo com o art. 20, inciso IV, da Lei 12.305/2010, cabe
ao gerador a responsabilidade pelo gerenciamento desses resíduos, estando inclusive
sujeitos à elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Estas
informações serão especialmente úteis ao planejamento da logística reversa destes
resíduos. Algumas ações para esses resíduos são apresentadas neste PMGIRS, no
item referente as diretrizes específicas para os resíduos de transportes.
3.7.3 Resíduos de aeroportos
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.
3.8

Resíduos agrossilvopastoris

A quantificação de Resíduos Agrossilvopastoris é bastante subjetiva,
considerando que a atividade engloba muitos serviços, processos e atividades em que
o levantamento desses dados é extremamente complicado, diante dessas limitações,
apresenta-se a estimativa da geração de resíduos separados em suas atividades.
Os dados sobre resíduos agrossilvopastoris gerados em Patos foram obtidos do IBGE,
IPEA e da EMBRAPA. Os dados serão apresentados em 3 (três) categorias:
 Agricultura
 Pecuária
 Silvicultura e extrativismo
Os dados do IBGE (2011) mostram que a atividade agropecuária na Paraíba
corresponde a apenas 4% do PIB do estado. Seguindo essa tendência, a contribuição
da atividade agropecuária em Patos para o estado também é baixa, com 0,53% no
ano de 2011. No âmbito do município, a agropecuária também não representa uma
atividade com grande destaque no PIB de Patos, com um percentual de apenas 0,99%
de participação no ano de 2011. (Tabela 22)
Tabela 22 - Composição do PIB da Paraíba e de Patos (em milhares de reais)
-

AGROPECUÁRIA INDÚSTRIA

SERVIÇOS

IMPOSTOS

TOTAL DO PIB

PARAÍBA R$ 1.427.355,00 R$ 6.819.585,00 R$ 23.472.060,00 R$ 3.725.000,00 R$ 35.444.000,00
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PATOS

R$ 7.617,00

R$ 124.277,00

R$ 573.523,00

R$ 62.693,00

R$ 768.110,00

Fonte: IBGE, 2011
Mesmo com pouca representatividade na economia municipal e estadual, a
quantidade de resíduos gerada anualmente pelas atividades Agrossilvopastoris são
alarmantes e necessitam de uma atenção especial de um plano específico.
3.8.1 Agricultura
Os dados existentes sobre as culturas permanente e temporária em Patos
(milho, feijão e arroz) são do IBGE, ano de 2007. O percentual de resíduos gerado em
cada cultura foi obtido a partir de estudos realizados no ano de 2012 pelo IPEA e
EMBRAPA. Com base nessas informações, foi possível estimar a quantidade de
resíduos gerados em cada cultura, conforme mostra a Tabela 23.

Tabela 23 - Produção e quantidade de resíduos gerados nas culturas permanente e
temporária em Patos-PB
Cultura
Produção Total (t)* Resíduos Gerados (t) Porcentagem**
Milho
75
43,5
58%
Feijão
38
20,14
53%
Arroz
1
0,2
20%
Coco da Baía
13
7,8
60%
Mamão
28
11,2
40%
Manga
45
29,25
65%
Goiaba
18
8,46
47%
Batata Doce
60
9
15%
TOTAL
278
129,55

Fonte: adaptado de *IBGE, 2007, **IPEA, 2012, EMBRAPA
Todo esse resíduo poderia ter algum tipo de aproveitamento, como a
compostagem. A produção de manga, por exemplo, chega a gerar em torno de 65%
de resíduo. A Figura 5 mostra a porcentagem de cada um dos resíduos em relação
ao total gerado por ano.
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Resíduos Gerados (t)
6%

Milho

7%

Feijão

34%

Arroz

23%

Coco da Baía
Mamão

9%

6%0%

Manga

15%

Goiaba

Batata Doce

Figura 5 - Porcentagem de cada resíduo em relação ao total gerado por ano

3.8.2 Pecuária
Em relação a pecuária, o município não possui quantidades de animais de
ordem significativa, em geral o percentual de bois, vacas, frangos, galinhas e suínos
não ultrapassa a casa de 0,04% em relação a quantidade existente no estado da
Paraíba. Nas figuras 6 e 7 verifica-se a distribuição por tipo de criação.

2%

10% 3%
Frango de Corte

19%

Aves de Postura

66%

Vacas Ordenhadas
Bois e Vacas
Suínos

Figura 6 - Quantidade de cabeças no Nordeste
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5%
31%

41%

Frango de Corte
Aves de Postura
Vacas Ordenhadas
Bois e Vacas

6%
17%

Suínos

Figura 7 - Quantidade de cabeças em Patos

Assim como no estado, o município de Patos possui um número bem maior de
criação de frangos em relação as demais criações. Ainda assim, também apresenta
um número considerável de bovinos, animas de porte maior, que geram uma
quantidade alarmante de dejetos, quantificada a seguir na Tabela 24.
Tabela 24 - Quantidade de dejetos por tipo de criação animal no Nordeste
Nordeste
Dejetos
Cabeças
(t/ano)
Frango de Corte 138.893.310,00
682.522,00
Aves de Postura 40.386.011,00 2.278.200,00
Vacas Ordenhadas 4.794.239,00 67.721.023,00
Bois e Vacas
19.494.716,00 154.763.674,00
Suínos
6.290.004,00
3.369.354,00

Fonte: IPEA, 2012
De acordo com o IPEA, em 2012 o Nordeste apresentava um número muito
maior de frangos de corte, mesmo assim, nota-se que as quantidades de dejetos
gerados são absurdamente maiores para as criações de bois e vacas, isso
considerando apenas os dejetos dos animais. Como não foi possível reunir
informações sobre os abatedouros, por exemplo, não foi possível quantificar os
resíduos gerados no abate dos animais como o sangue, ossos, vísceras, entre outros.
Em Patos, os números mostram a mesma situação, quase 56 mil toneladas de
dejetos de bois e vacas são gerados por ano e não é dado nenhum tratamento
específico para tais resíduos. (Tabela 25)
Tabela 25 - Quantidade de dejetos por tipo de criação animal em Patos
Patos
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Cabeças
Dejetos (t/ano)
Frango de Corte
9.400,00
46,19
Aves de Postura
3.840,00
216,62
Vacas Ordenhadas 1.500,00
21.188,25
Bois e Vacas
7.010,00
55.650,64
Suínos
1.145,00
613,34

Fonte: adaptado do IBGE (2012)
A Figura 8 e a Figura 9 mostram, em porcentagem, a diferença entre a geração
de dejetos para cada tipo de criação.

Quantidade de Dejetos (t/ano) NE
1%
0%
1%
30%

Frango de Corte
Aves de Postura

Vacas Ordenhadas

68%

Bois e Vacas
Suínos

Figura 8 - Quantidade de dejetos gerados no Nordeste, em t/ano

Quantidade de Dejetos (t/ano) Patos
1%
0%
27%

Frango de Corte
Aves de Postura
Vacas Ordenhadas

72%

Bois e Vacas

Suínos

Figura 9 - Quantidade de dejetos gerados em Patos, em t/ano
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3.8.3 Silvicultura e extrativismo
Os dados do IBGE mostram que em 2012 o município de Patos teve números
significativos apenas nas atividades de extração de lenha e na produção de carvão
vegetal, e também não foram números expressivos em comparação com as mesmas
atividades em âmbito estadual, já que em relação a extração vegetal de lenha
representa apenas 0,65% do total da Paraíba e na produção de carvão vegetal, 2,5%.
Os números da extração vegetal de lenha em Patos foram de 1.612,5 toneladas
no ano de 2012 e a quantidade de carvão vegetal produzida foi de 23 toneladas no
mesmo ano.
Os dois processos geram resíduos, em média segundo Vital e Pinto (2009) a
extração de lenha produz 15% do extraído em resíduos; no caso de Patos, 241,87
toneladas. Para o carvão vegetal, a queima além de gases, gera também cinzas e
outros subprodutos, denominados carboquímicos, tais como óleo pirolenhoso,
alcatrão, metanol, guaiacol etc. Sendo o percentual de 32,5% de resíduos por
tonelada de carvão vegetal produzida, em Patos a quantidade produzida de resíduos
foi de 7,475 toneladas, segundo a quantidade de lenha disponibilizada pelo IBGE
(2012).
A Figura 10 mostra a relação entre as duas atividades em relação a geração
de resíduos e devido a diferença na quantidade produzida a esmagadora maioria foi
de resíduos da extração vegetal de lenha.

Resíduos (t/ano)
3%

Lenha (t)
Carvão Vegetal (t)

97%

Figura 10 - Percentual de resíduos de lenha e carvão vegetal nas atividades de
silvicultura em Patos
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4

ROTA TECNOLÓGICA E TECNOLOGIAS ADOTADAS

A rota tecnológica proposta para o PMGIRS de Patos é apresentada na Figura
11. Essa rota envolve a coleta diferenciada dos resíduos, utilizando-se de
equipamentos e veículos específicos para cada tipo de resíduo gerado no município,
o tratamento por meio de tecnologias economicamente viáveis e ambientalmente
adequadas a realidade de Patos e a disposição final em aterro sanitário devidamente
licenciado.
Como equipamentos de infraestrutura necessários para dar viabilidade ao
processo de coleta diferenciada, em etapa intermediária entre a coleta e a disposição
final, este PMGIRS adota como formas de tratamento dos resíduos as unidades de
triagem (núcleos de coleta seletiva), compostagem e aterro sanitário.
Foram propostos 02 (duas) unidades de triagem de materiais reciclados
(núcleos de coleta seletiva), 01 (uma) área de transbordo e triagem (ATT), além da
instalação de 04 (quatro) Ecopontos e PEV’s em locais estratégicos a serem
implantados conforme o Projeto de Coleta Seletiva a ser desenvolvido. Para os
resíduos da construção civil foram propostas a implantação de 01 (uma) unidade de
reciclagem de RCC, localizada no aterro sanitário para atender a demanda de médio
prazo do Plano, além de 01 (um) aterro de reservação.
Como alternativa para os resíduos úmidos, este PMGIRS adota como
tecnologia a compostagem, utilizando-se resíduos orgânicos seletivos na fonte
geradora, como restaurantes, shoppings centers, condomínios, resíduos verdes
(podas de árvores) e que também serão definidos no projeto específico. Como forma
de disposição final, definiu-se o aterro sanitário devidamente licenciado.
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COLETA DIFERENCIADA

RSE

TRATAMENTO

DISPOSIÇÃO FINAL

COLETA
SELETIVA
ATERRO
SANITÁRIO

SLP

RSS
COMPOSTAGEM
RCC

Úmidos

Secos

Figura 11 - Rota tecnológica para os resíduos sólidos no município de Patos-PB
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5

DIRETRIZES

Apresenta-se as diretrizes e estratégias que visam propiciar condições para o
alcance dos objetivos dispostos no Art. 7º da Lei 12.305/2010 e das metas previstas
no PMGIRS de Patos. As diretrizes e estratégias apresentadas neste volume foram
traçadas mediante as discussões e obtenção de opinião da sociedade civil nas
oficinas com os representantes de bairros e reuniões com os representantes das
secretarias do município relacionadas a questão dos resíduos sólidos. Este
documento recebeu ainda contribuições do questionário disponibilizado por meio da
internet no endereço eletrônico da Prefeitura de Patos.
As diretrizes foram definidas para cada tipo de resíduo sólido gerado no
município. Em consonância com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, para cada
diretriz foi definido um conjunto de estratégias que deverão ser implementadas por
todos os atores envolvidos com a execução da Política Nacional de Resíduos Sólidos,
ou seja, a responsabilidade pelas estratégias é compartilhada entre o poder público,
a sociedade e os geradores dos resíduos sólidos.
As Diretrizes e Estratégias estabelecidas relativas aos resíduos sólidos urbanos
buscam:
i.
O atendimento aos prazos legais;
ii.
O fortalecimento das políticas públicas conforme o previsto na Lei n°
12.305/2010, tais como a implementação da coleta seletiva e logística reversa,
o incremento dos percentuais de destinação, tratamento dos resíduos sólidos
e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a inserção social dos
catadores e materiais reutilizáveis e recicláveis;
iii.
A melhoria da gestão e do gerenciamento dos resíduos sólidos como um todo;
iv.
O fortalecimento do setor de resíduos sólidos e as interfaces com os demais
setores da economia.
A Política Nacional de Resíduos Sólidos introduz a diretriz para a não geração
e a redução dos resíduos, para que seja maximizada a reutilização e a reciclagem, de
maneira a adotar tratamentos apenas quando necessários e promover a disposição
adequada dos rejeitos. Neste sentido, essa ordem de precedência passou a ser
obrigatória para todos os municípios Brasileiros e também adotada para o município
de Patos-PB.
Os tratamentos de resíduos indiferenciados (coletados misturados) são
considerados ilegais pela Lei pois eliminam a logística reversa e a responsabilidade
compartilhada pela gestão, que são instrumentos principais da Política Nacional de
Resíduos Sólidos.
O PMGIRS de Patos adota como diretriz principal a máxima recuperação de
resíduos e a minimização da quantidade de rejeitos levados à disposição final
ambientalmente adequada do que couber aos agentes públicos e aos agentes
privados. Tomando como referência formulações do Ministério do Meio Ambiente em
seu Plano Nacional, são adotadas neste PMGIRS as orientações, estratégias e
definições apresentadas nos próximos itens.
Estas Diretrizes são compostas por Diretrizes Gerais e Diretrizes específicas.
Para as principais diretrizes são apresentadas estratégias, que aqui são divididas em
três grupos a saber: o primeiro grupo referente as estratégias legais (normas e Leis),
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o segundo referente infraestrutura necessária para sua implementação, que se
subdivide em instalações necessárias para implementação das diretrizes e em
equipamentos necessários a esta implantação e o terceiro grupo referente ao
monitoramento e controle destas diretrizes.
Além disso, são apresentados metas e prazos para o cumprimento do que foi
proposto Desta forma, este item atende ao art. 19, inciso XIV da lei n°. 12.305/2010,
que trata das metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre
outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição
final ambientalmente adequada.
5.1

Diretrizes gerais com metas e prazos
As diretrizes gerais são:

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

Reduzir a geração de resíduos sólidos uranos - RSU;
Atendimento a 100% da população urbana e distrito com coleta de Resíduo
Sólido Domiciliar - RSD;
Implantação de aterro sanitário como forma de disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos;
Resíduos sólidos de serviços de limpeza pública;
Planejar e implantar programa de coleta de resíduos diferenciados;
Planejar e implantar programa de coleta seletiva de resíduos secos;
Redução dos resíduos recicláveis secos dispostos em aterros sanitários;
Redução da quantidade de resíduos úmidos dispostos em aterro sanitário;
Inclusão socioeconômica dos catadores;
Recuperação (remediação) ambiental do lixão atual.
DIRETRIZ GERAL 1

5.1.1 Reduzir a geração de RSU
Os resíduos sólidos urbanos, de acordo com o que estabelece Lei n°
12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, englobam os
resíduos domiciliares, isto é, aqueles originários de atividades domésticas em
residências urbanas e os resíduos de limpeza pública, ou seja, originários da varrição,
limpeza de logradouros e vias públicas, e outros serviços de limpeza urbana.
Considerando o objetivo proposto na referida legislação de reduzir a geração
de resíduos sólidos e em consonância com a percepção de que resíduos e,
principalmente, resíduos em excesso significam ineficiência de processo, caso típico
da atual sociedade de consumo, conforme citado no Plano Nacional de Resíduos
Sólidos – PNRS, esta diretriz busca atender a legislação vigente levando em
consideração que não só mudanças comportamentais, mas também mudanças de
gestão política e administrativa são necessárias para se atingir esse objetivo.
5.1.1.1 Estratégias
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As estratégias a seguir descritas aplicam-se aos resíduos sólidos gerados no
processo industrial (de fabricação dos produtos), bem como nas fases de
comercialização (varejo), consumo e pós-consumo, alcançando, portanto, todas as
etapas do ciclo de vida dos produtos, que vai desde a produção ao pós-consumo.
Ações voltadas ao estabelecimento de uma produção e consumo sustentáveis no
município implicam na redução da geração de resíduos, na promoção de um melhor
aproveitamento de matérias-primas e materiais recicláveis no processo produtivo,
contribuindo sobremaneira para atenuar as mudanças climáticas e para a
conservação e preservação da biodiversidade e dos demais recursos naturais, de
forma a:
 Promover a elaboração e aplicação de programas e campanhas para fomento
e indução do consumo sustentável.
 Incentivar as práticas que fomentem a reutilização e reciclagem de resíduos
secos.
 Incentivar as práticas que fomentem a reciclagem de resíduos úmidos, não
contaminados.
 Incentivar a indústria a ampliar quadro de produtos e serviços sustentáveis.
 Incentivar o desenvolvimento de um Sistema de Gestão Ambiental - SGA nas
empresas.
Serão adotadas as seguintes estratégias para a diretriz proposta:
Estratégia 1: Agenda Ambiental na Administração Pública – Consolidar a A3P
como marco referencial de responsabilidade socioambiental nas atividades
administrativas do poder público municipal, incluindo as administrações direta e
indireta. Ter como princípio a inserção de critérios ambientais nas licitações com
prioridade nas aquisições de produtos que possam ser reutilizáveis; gestão adequada
dos resíduos gerados e destinação dos recicláveis e reutilizáveis às cooperativas
e associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis; programas
de conscientização no uso de materiais e recursos dentro dos órgãos governamentais;
e, melhoria da qualidade de vida no ambiente de trabalho.
Estratégia 2: Educação ambiental para o consumo sustentável – Conceber e pôr
em prática iniciativas de educação para o consumo sustentável (programas
interdisciplinares e transversais, pesquisas, estudos de caso, guias e manuais,
campanhas e outros) para sensibilizar e mobilizar o indivíduo/consumidor, com
conteúdo de acordo com as realidades dos diferentes atores sociais, - em
conformidade com a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA – Lei
9.795/99). Incorporar as mesmas ações no setor de publicidade e na indústria cultural,
com vistas à mudança de comportamento e incentivo às práticas de consumo
sustentável. Difundir a educação ambiental nas escolas e no município visando à
segregação dos resíduos na fonte geradora para facilitar a coleta seletiva com a
participação de associações e cooperativas de catadores, e o estimulo à prevenção e
redução da geração de resíduos, promovendo o consumo sustentável.
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Estratégia 3: Reutilização e reciclagem de resíduos sólidos – Incentivar a
reutilização e reciclagem no município, tanto por parte do consumidor como por parte
dos setores público e privado (que tem como atividade principal a Classificação
Nacional de Atividades Econômicas, CNAE para RECUPERAÇÃO DE MATERIAIS),
promovendo ações compatíveis com os princípios da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos, incentivando a separação de resíduos orgânicos
compostáveis, recicláveis e rejeitos, com implantação de polos regionais para o
reaproveitamento e a reciclagem de materiais e inclusão social dos catadores, de
acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS Art.7º, incisos II, III, IV,
V, VI ).
Estratégia 4: Compras públicas sustentáveis – Criar critérios para impulsionar a
adoção das compras públicas sustentáveis no âmbito da administração pública do
município, incentivando setores industriais, empresas, empreendimentos econômicos
solidários, inclusive cooperativas e associações de catadores a ampliarem seu leque
de produtos e serviços sustentáveis e capacitando os setores licitantes para a
especificação correta dos materiais licitados. Induzindo, com essa dinâmica, a
ampliação de atividades reconhecidas como “economia verde” (green economy) ou
de baixo carbono; com destaque para as ações vinculadas à eventos internacionais.
Estratégia 5: Melhoria dos processos produtivos e o reaproveitamento dos
resíduos sólidos – Promover a gestão do conhecimento e estudos em produção
sustentável com ações que visem desenvolver uma concepção inovadora de
produtos, serviços e soluções que considerem a eficiência econômica e ecológica
para o aumento da vida útil de produtos, estimulando a sua produção, como diferencial
competitivo e estratégico para as empresas, contribuindo para a consolidação de um
novo padrão de projetos, produção e consumo sustentáveis.
Estratégia 6: Divulgação – Criar e promover campanhas publicitárias de âmbito
municipal que divulguem conceitos, práticas e as ações relevantes ligadas ao tema
junto à sociedade civil, incentivando a redução, reutilização e reciclagem dos resíduos
sólidos urbanos.
Estratégia 7: Capacitação – Promover a formação em educação ambiental, em
conformidade, com a PNEA (1999), para atender os princípios e objetivos da PNRS e
PMGIRS – Patos. Para tanto, o PNRS conta com a Política Nacional de Educação
Ambiental – PNEA, que em seu artigo 1º define “a educação ambiental como
processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade constroem valores sociais,
conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e
sua sustentabilidade”. Em seu artigo 2º, estabelece que a educação ambiental é um
componente essencial da educação nacional, devendo estar presente em todos os
níveis de ensino de forma articulada, contínua e permanente, de modo formal e não
formal, sendo esta uma condição essencial para o atendimento da demanda educativa
que apresenta a Política e o PNRS, tanto na orientação e ampla difusão de seus
conceitos, quanto na capacitação de cada um dos segmentos da cadeia geradora e
destinadora dos resíduos.
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Estratégia 8: Rotulagem ambiental - Consolidar a rotulagem ambiental como
instrumento de desenvolvimento de novos padrões de consumo e produção
sustentáveis, elaborando rótulos com informações claras dos materiais que
apresentam risco à a saúde humana e animal na sua composição, com informações
precisas relacionadas a perenidade e a forma de reutilização e reciclagem dos
produtos e embalagens.
Estratégia 9: Análise do ciclo de vida - Ampliar o uso da Análise do Ciclo de Vida
(ACV) dos produtos e embalagens como ferramenta para melhorar o desempenho
ambiental, sistematizando as informações dos vários materiais produzidos no
mercado.
Estratégia 10: Apoiar e fortalecer tecnologias sociais desenvolvidas pelos catadores
de materiais recicláveis e reutilizáveis, visando à inclusão social e a emancipação
econômica, a diminuição de riscos, o fortalecimento da cidadania e da dignidade no
exercício da profissão.
Estratégia 11: Propiciar assistência técnica e financeira no desenvolvimento de ações
de gestão integrada de resíduos sólidos nas comunidades rurais e comunidades
isoladas com tecnologias sociais adequadas.
Estratégia 12: Promover a caracterização física dos Resíduos sólidos domiciliares a
cada dois (02) anos, de forma a contribuir com o monitoramento das características
desse tipo de resíduo, produzido no município.
Estratégia 13: Distinção e identificação dos Pequenos, Médios e Grandes geradores
visando definir os limites das responsabilidades do Poder Público para com a coleta,
transporte, processamento e destinação dos resíduos sólidos domiciliares;
DIRETRIZ GERAL 2

5.1.2 Atendimento a 100% da população com a coleta de RSD
A coleta de resíduos sólidos domiciliares – RSD compreende o recolhimento
regular de resíduos sólidos oriundos de residências, pequenos estabelecimentos
comerciais e resíduos oriundos da limpeza de vias e logradouros públicos, com a
utilização de veículos e equipamentos adequados a este fim.
Dentre os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, destacam-se a
regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos
serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos. Sendo assim,
esta diretriz proposta está em consonância com o que estabelece a Lei n° 12.305/2010
no sentido de garantir maior proteção à saúde pública e qualidade ambiental aos
moradores do município de Patos através da universalização da coleta de RSD.
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5.1.2.1 Estratégias para a diretriz 2
Serão adotadas as seguintes estratégias para a diretriz proposta:
 Implantar a coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares – RSD em todos os
domicílios na zona urbana e no distrito de Santa Gertrudes que apresentem
condições operacionais com frequência adequada e coleta regular.
 Fiscalizar a implantação da coleta de resíduos domiciliares, na fonte geradora.
 Monitorar os serviços de coleta domiciliar.
Estratégia 1: Implantar os roteiros de coletas constantes do Processo
Licitatório – Planejar a implantação dos roteiros otimizados de coleta de resíduos
domiciliares que foram aprovados e adotados pela Secretaria de Serviços Públicos –
SESP para o município.
Estratégia 2: Implantar programa de fiscalização para a execução dos serviços
de coleta de RSD – Desenvolver e implantar um amplo programa de fiscalização para
as coletas de resíduos domésticos e públicos, de forma a se obter uma boa qualidade
na prestação dos serviços.
Estratégia 3: Estabelecer programas de controle social com informações a população
sobre a quantidade de resíduos coletados, rejeitos aterrados, de coletas seletivas e
coletas especiais, de forma a mostrar a transparência em sua gestão.
Estratégia 4: Contribuir para a elaboração do Plano Municipal de Educação Ambiental
como medida para reduzir a geração de RS junto à Secretaria de Educação e
Instituições de Ensino Superior.
DIRETRIZ GERAL 3
5.1.3 Implantação de aterro sanitário como forma de disposição final
ambientalmente adequada de rejeitos
A Lei n° 12.305/2010 define disposição final ambientalmente adequada como
a distribuição ordenada de rejeitos em aterros, observando normas operacionais
específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a
minimizar os impactos ambientais adversos. A referida resolução destaca ainda que
a existência do PMGIRS não exime o município do licenciamento ambiental de aterros
sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais integrantes do serviço
público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos pelo órgão competente.
Atualmente, os resíduos sólidos urbanos coletados no município de Patos têm
como destinação final o lixão localizado numa área de aproximadamente 13ha nas
proximidades do aeroporto Firmino Ayres. Sendo assim, esta diretriz aponta para a
necessidade de implantação de aterro sanitário como método de disposição final
ambientalmente adequada de rejeitos no município, de forma a não causar danos à
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saúde pública, à segurança e minimizar os impactos ambientais, utilizando-se dos
princípios e técnicas de engenharia.
5.1.3.1 Estratégias para a diretriz 3
Serão adotadas as seguintes estratégias para a referida diretriz:
Estratégia 1: Acompanhamento da operação do aterro sanitário, através do
monitoramento ambiental, composto por monitoramento geotécnico, de líquidos, de
gases e operacional.
Estratégia 2: Possibilidade de o aterro funcionar como centro de tratamento de
resíduos, com disposição final integrada.
Estratégia 3: Possibilidade de o aterro trabalhar com os resíduos da região
metropolitana de Patos e/ou provenientes de consórcios públicos.
Estratégia 4: Possibilidade de recuperação energética e exploração econômica dos
gases gerados.
Estratégia 5: Possibilidade do CTR integrar áreas para disposição final de resíduos
da construção civil e demolição, podas, resíduos de serviços de saúde e resíduos
industriais.
Estratégia 6: O monitoramento ambiental deverá ser realizado por instituição idônea
pública ou privada.
DIRETRIZ GERAL 4
5.1.4 Resíduos de serviços de limpeza pública
Conforme indica o Diagnóstico, nestes serviços serão focados dois aspectos
para caracterizarem-se os resíduos de limpeza pública: os de varrição, de capinação
e pintura de meio fio e o segundo os de limpeza de pontos de lixo (limpeza corretiva).
O primeiro aspecto, muito importante da manutenção da cidade, tem seu âmbito de
ação nas áreas de maior circulação e aglomeração de pessoas. São os destinos mais
procurados onde se concentram atividades comerciais, de serviços e de eventos,
geralmente coincidentes com as áreas centrais. O resíduo gerado é caracterizado
como indiferenciado – composto por resíduos inertes, matéria orgânica e resíduos
secos.
No atual processo em implantação da varrição manual em Patos estão sendo
implantados 05 circuitos de varrição, com diferentes frequências de cobertura
dependentes dos níveis de geração em cada bairro. Na área central da cidade a
frequência é diária e em alguns trechos mais de uma vez por dia e nos bairros
adjacentes com frequência alternada, sendo varridos 3 vezes por semana, em uma
extensão de aproximadamente 1.300 Km/mês.
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O segundo é a ação realizada pelo poder público municipal em locais de
deposição irregular de resíduos sólidos, conhecidos como os pontos de lixo, que são
programadas ações de limpeza com frequências bimestrais.
Com relação as Diretrizes, estratégias, metas e prazos apresenta-se aqui os resíduos
verdes (resíduos de podas) e os resíduos cemiteriais, que compõem estes resíduos.
5.1.4.1 Diretrizes
1. Incentivar a redução, o reuso e a reciclagem dos resíduos de limpeza urbana.
2. Reduzir o volume de Limpeza Corretiva (terrenos baldios e outros) – de pontos
de lixo na cidade.
3. Planejar e implantar a varrição manual em outras áreas ainda não atendidas
atualmente.
4. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica.
5. Definir cronograma especial de varrição para as principais áreas críticas
existentes no município, tais como as que ocorrem acúmulo de águas pluviais
vinculadas aos períodos com maiores precipitações das chuvas.
6. Promover a apropriação de custo dos serviços de varrição e de preço público
para grandes eventos privados que são responsáveis pela geração e custos.
7. Incorporar na Política Municipal de Educação Ambiental o tema da varrição
com objetivo de diminuir os resíduos descartados em vias públicas.
8. Levantamento da quantidade gerada (qualitativo e quantitativo) da produção de
Resíduos de podas e encaminhamento de galhos e folhagens para tratamento
em conjunto com os resíduos úmidos.
9. Elaborar plano de manutenção e poda regular para parques, jardins e
arborização urbana, atendendo os períodos adequados para cada espécie.
10. Estabelecer os procedimentos para os cemitérios privados visando a
apresentação de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos com normas
específicas para Resíduos Cemiteriais.
11. Estabelecer e implantar para cemitérios públicos o Plano de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos com normas específicas para Resíduos Cemiteriais.
5.1.4.2 Estratégias (Instrumentos de Gestão)
5.1.4.2.1 Estratégias Legais (relativas Legislação e normas para o município)
1. Incluir dentro do regulamento de limpeza urbana norma legal que discipline o
uso do espaço público em grandes eventos, bem como os serviços de limpeza
pós-evento.
2. Desenvolver estudo para editar norma com plano de podas e manutenção de
áreas verdes.
3. Cumprimento da Resolução CONAMA nº 335, de 3 de abril de 2003, que
estabelece aos cemitérios horizontais e verticais, deverão ser submetidos ao
processo de licenciamento ambiental, nos termos dessa Resolução, sem
prejuízo de outras normas aplicáveis ao assunto.
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5.1.4.3 Infraestrutura Operacional
5.1.4.3.1 Instalações operacionais
1. Promover estudos para possíveis espaços de áreas de transbordo e triagem
de RCC e de resíduos de varrição;
2. Definir local de recepção, triagem, com produção de composto e
aproveitamento de troncos nas próprias áreas verdes do município;
3. Buscar novas tecnologias para solução da carência de espaços no município
para os cemitérios novos a serem implantados.
5.1.4.3.2 Equipamentos operacionais
1. Promover estudos para utilização de veículos, equipamentos, máquinas e
ferramentais apropriados às diversas tarefas e atividades destes serviços que
tragam eficiência operacional.
2. Implantar a coleta de podas com trituração mecanizada de forma a otimizar os
processos de tratamento biológico.
3. Utilizar-se de EPI’s no pessoal operacional.
5.1.4.4 Monitoramento e controle (fiscalização)
1. Atuação dos conselhos municipais no acompanhamento da execução do
PMGIRS;
2. Promover a modernização dos instrumentos de controle e fiscalização das
descargas irregulares, agregando tecnologia de informação.
3. Estruturar banco de dados sobre espécies arbóreas existentes no município:
arborização de vias, parques, praças e próprios municipais.
4. Monitorar projetos de drenagem de efluentes líquidos e gasosos nos cemitérios
públicos e privados.
5.1.4.5 Comunicação e divulgação
1. Promover programas e campanhas de resgate da responsabilidade
compartilhada e coletiva pela cidade limpa, incentivando a não geração;
2. Dar publicidade da ação dos serviços de limpeza urbana e agenda dos locais
a serem atendidos;
3. Programa educativo de preservação dos coletores (lixeirinhas) instalados em
áreas de grande circulação, considerando ser patrimônio público.
4. Preparar informação sobre plantio e escolha de espécies adequadas para
conviver com a infraestrutura urbana;
5.1.4.6 Metas e Prazos
META 1: Tornar permanente as iniciativas com relação à manutenção e busca de
parcerias para as áreas verdes no município por empresas privadas – até 2016
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Prazo: Curto prazo.
META 2: Desenvolver o Plano de Podas e Manutenção de Áreas Verdes até o final
de 2016.
Prazo: Curto prazo.
META 3: Elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Cemiteriais
(públicos e privados) até o final de 2018.
Prazo: Curto prazo.
META 4: Até 2018 reutilizar composto orgânico proveniente do processamento dos
Resíduos Verdes (podas) do Município para recuperação e manutenção de parques,
canteiros, praças e jardins.
Prazo: Curto prazo.
DIRETRIZ GERAL 5
5.1.5 Resíduos sólidos domiciliares diferenciados
A Secretaria de Serviços Públicos - SESP é a atual gestora dos resíduos
sólidos urbanos gerados no território de Patos – PB, onde não existe um sistema de
cobrança pela prestação dos serviços ao munícipe por meio de taxa de limpeza
pública -TLP ou de tarifa pelo manejo de resíduos.
O art. 19 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº 12.305, de agosto de
2010, indica um conteúdo mínimo para os planos municipais de gestão integrada de
resíduos sólidos que inicia com o diagnóstico dos resíduos, como estruturado neste
PMGIRS, que dentre outras obrigações enumera: indicadores de desempenho
operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos; metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre
outras, com vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição
final além de um sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de
limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança
desses serviços, observada a Lei no 11.445, de 2007, que está sendo elaborado e
será apresentado na etapa final deste PMGIRS.
Essa lei estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico e em seu
artigo 29 determina que “os serviços públicos de saneamento básico terão a
sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre que possível, mediante
remuneração pela cobrança dos serviços, incluindo os de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos urbanos com taxas ou tarifas e outros preços públicos.”
Na atual estrutura de coleta advinda de processo recente de planejamento, a
quantidade de resíduos indiferenciados coletados ao mês atinge 1.925,75t (mil
novecentos e vinte e cinco toneladas e setecentos e cinquenta quilogramas) média
dos últimos doze meses de 2013, com uma frequência de coleta que é diária,
atendendo 100% dos bairros e a 93% da população divididos em 10 setores de coleta.
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A Prefeitura de Patos não estabelece um limite de volume de resíduos a ser
considerado para prestação do serviço público de coleta segundo a Secretaria de
Serviços Públicos - SESP, porém não há norma descrita em lei que determine e
identifique os grandes e pequenos geradores, fazendo com que a coleta feita pelo
poder público seja universal sem diferenciar o limite de massa para coleta de resíduos
sólidos domiciliares de responsabilidade pública.
O Diagnóstico mostrou que atualmente (2012/2013), é recuperada uma
pequena fração de resíduos secos pela ASCAP e catadores de rua, cerca de 12
toneladas por dia e o restante dos resíduos em quase sua totalidade são
encaminhadas ao lixão. Este Plano de Gestão define que as políticas para a coleta
seletiva deverão crescer ao nível dos resíduos domiciliares de coleta indiferenciada
até só ser caracterizados como rejeitos após se esgotar os esforços para cumprimento
da ordem de prioridades para a gestão e gerenciamento definidos pela Política
Nacional de Resíduos Sólidos.
A implantação de uma área de separação de resíduos (unidades de triagem)
que funcionarão como equipamentos de infraestrutura indispensável no programa de
coleta seletiva porta a porta poderá reduzir significativamente a quantidade de
resíduos a serem encaminhados para disposição final em aterro sanitário. Neste
Plano foi definida em oficina especial junto com a Associação de Catadores de Patos
- ASCAP a instalação de 02 (duas) unidades de triagem de reciclados no território do
município.
As diretrizes da Política Nacional de Mudanças Climáticas e os impactos
causados pela disposição de resíduos que apresentem composição orgânica a serem
descartados em aterros indicam o tratamento dos resíduos úmidos em tecnologias a
serem definidas mediante estudo de viabilidade.
As diretrizes abaixo relacionadas a cada tipologia de resíduos são as adotadas para
este Plano, tendo em vista o cumprimento por parte do gestor público.
5.1.5.1 Diretrizes para os resíduos diferenciados
1. Identificação dos Pequenos, Médios e Grandes geradores visando definir os
limites das responsabilidades do Poder Público para com a coleta, transporte,
processamento e destinação dos resíduos sólidos domiciliares;
2. Promover um Estudo de Caracterização Gravimétrica dos Resíduos Sólidos
Domiciliares gerados em Patos a cada 02 anos;
3. Planejar uma coleta diferenciada dos resíduos através da segregação dos
resíduos sólidos domiciliares de maneira que não haja mais os resíduos
indiferenciados gerados no município em médio prazo;
4. Promover uma redução de resíduos orgânicos da coleta convencional no
aterro, para redução da emissão de gases, por meio de encaminhamento para
compostagem, ou outras tecnologias existentes a época, desde que respeitem
a ordem de prioridades imposta pela Política Nacional de Resíduos Sólidos,
que é a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento e
disposição final.
5.1.5.2 Estratégias
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Todas as estratégias utilizadas aqui para cada tipo de resíduos são
instrumentos de gestão importantes para que o município possa ter uma melhor
gestão e um gerenciamento adequado e eficaz dos resíduos, os quais podemos definilos como instrumentos de Gestão na Política Pública municipal.
5.1.5.2.1 Estratégias Legais (relativas Legislação e normas para o município)
1. Elaborar e implantar o Regulamento de Limpeza Urbana.
2. Produzir legislação que regulamente no âmbito municipal as diretrizes da
Política Nacional de Resíduos Sólidos no que se refere à separação na fonte
geradora entre os diferentes tipos de resíduos.
3. Estabelecer norma legal que defina os Pequenos, Médios e Grandes geradores
bem como por tipologia de resíduo e sua fonte geradora.
4. Estabelecer legislação para distinção das responsabilidades de pequenos,
médios e grandes geradores das atividades licenciadas no município no âmbito
do Conselho Municipal de Meio Ambiente - CMMA.
5. Alocar corretamente os custos de manejo dos resíduos de forma a trazer
economia e eficiência nos serviços prestados.
5.1.5.3 Infraestrutura operacional
Define-se aqui as estratégias utilizadas para que a infraestrutura operacional
(instalações de apoio e equipamentos) seja suficiente para atender a este Plano na
sua temporalidade.
5.1.5.3.1 Instalações operacionais
1. Melhorar e ampliar as instalações da garagem da SESP,
2. Melhorar as atuais instalações administrativas da SESP para atender o
disposto neste Plano.
5.1.5.3.2 Equipamentos para operação dos SLU
1. Promover a implantação de frotas de veículos e equipamentos para
coleta que atendam as especificidades de cada tipo de resíduo –
Domiciliares Secos; Domiciliares Indiferenciados; Domiciliares Úmidos;
de Serviços de Saúde; RCC; Resíduos volumosos, eletroeletrônicos,
etc.;
2. Adequação do sistema de coleta de RSD com novos roteiros otimizados;
3. Promover e induzir soluções de coleta e transporte para grandes
geradores licenciadas, considerando que pela Política Nacional de
Resíduos Sólidos o atendimento de grandes geradores não é
responsabilidade do Poder Público, podendo o mesmo fazê-lo mediante
cobrança por preço público.
5.1.5.4 Monitoramento e controle (fiscalização)
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O monitoramento e controle é fundamental para a prestação dos serviços de limpeza
urbana tendo em vista que através de uma fiscalização integrada, pode-se
acompanhar os serviços planejados e ajustar a adequações futuras.
1. Planejar a coleta de resíduos domiciliares de forma regular e com
frequência de coleta adequada e compatibilizada com a coleta de
resíduos recicláveis (coleta de RSD e de resíduos secos em dias
alternados);
2. Promover a identificação e cadastramento dos grandes geradores e dos
volumes por eles gerados;
3. Implantar sistema de auto declaração sobre os volumes dos médios e
grandes geradores para efeito de fiscalização;
4. Atuação dos conselhos municipais no acompanhamento da execução
do PMGIRS (CMMA);
5. Promover sistema de registro de todas as atividades e controle de
cargas de resíduos mediante sistema georeferenciado, visando
monitoramento contínuo e a construção de um banco de dados contínuo
e confiável.
5.1.5.5 Comunicação e divulgação
Os programas de comunicação e divulgação são fundamentais na gestão dos
resíduos sólidos pois faz a ligação direta com o usuário, proporcionado meios para
conhecimentos dos deveres do cidadão nesta gestão.
1. Promover diálogo permanente com a sociedade patoense, através de
uma Política Municipal de Educação Ambiental envolvendo campanhas;
publicações; eventos, concursos, exposições, festivais e exposições de
vídeos e mídias,
2. Estabelecer um conjunto de ações que promovam o tema Resíduo
Sólidos nas escolas do município, nas Associações de Bairros e
instituições de maneira geral e especificamente tratar das
responsabilidades que todos temos com relação aos resíduos sólidos
que geramos, através da responsabilidade compartilhada;
3. Criar campanhas de mídia sobre a segregação dos resíduos sólidos na
fonte de forma continuada, para que ao longo do tempo, possam ser
atingidas metas de separação total entre secos e úmidos nas diferentes
fontes geradoras;
4. Utilizar as redes sociais neste processo de divulgação e sensibilização
dos moradores,
5. Promover a divulgação sobre a coleta seletiva em emissoras de rádios,
jornais locais e regionais, emissoras de TV, rádios comunitárias, internet,
etc.;
6. Promover a produção de cartilhas de esclarecimento sobre temas
relacionados aos resíduos sólidos e sobre a educação ambiental.
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5.1.5.6 Metas e prazos adotados
As metas a seguir são percentagens referentes ao Plano de Metas do Plano
Nacional de Resíduos Sólidos:
Tabela 26 - Redução de resíduos secos dispostos em aterros para a região nordeste
do País e para o Brasil, com base na caracterização nacional realizada em 2013
(expressos em %)

Metas
Brasil (%)
Região Nordeste (%)

2015
22
12

2019
28
16

2023
34
19

2027
40
22

2031
45
25

META 1: Redução de 19% da massa disposta em aterro sanitário, entre 2015 e
2023.
 5% em 2015;
 7% de 2015 a 2016;
 10% de 2016 a 2018;
 14% de 2018 a 2020;
 19% em 2023.
Prazos: Curto, médio e longo prazo
Estas metas não são cumulativas e sim a serem atingidas no prazo definido,
conforme a PNRS.
META 2: Redução dos Resíduos Sólidos Domiciliares - RSD Indiferenciados
gerados em instalações públicas municipais, pela ampliação da segregação na fonte
geradora até 2031.
 5% em 2015;
 15% de 2015 a 2016;
 30% de 2016 a 2018;
 40% de 2018 a 2020;
 50% em 2023;
 100% em 2031.
Prazo: Longo prazo
META 3: Redução do volume disposto no Aterro Sanitário, de RSD Indiferenciados
gerados nas instalações públicas municipais, até 2018.
 5% em 2015;
 15% de 2015 a 2016;
 30% de 2016 a 2018;
Prazo: Curto prazo
META 4: Definir e Implantar um Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos
– SMIRS, até 2016. Data limite do Plano Nacional.
Prazo: Curto prazo
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DIRETRIZES GERAIS 6 e 7

5.1.6 Resíduos sólidos domiciliares secos
Este item engloba as diretrizes gerais VI e VII.
Conforme a caracterização gravimétrica realizada e mostrada no Diagnóstico,
em Patos, os Resíduos Sólidos Domiciliares Secos representam 37,26% na geração
de resíduos domiciliares coletados. O Diagnostico indica um percentual de 37,26% do
total que é menor que o percentual de resíduos úmidos, e que está dentro da média
nacional conforme estudo de 2012 da PNRS. Com este percentual a quantidade de
resíduos secos geradas em Patos é de 9.355,61 toneladas de resíduos secos por ano.
A quantidade de resíduos secos que são recuperados pela Associação de
Catadores de Patos - ASCAP e catadores de rua é de aproximadamente 7,2 t/dia.
Além do grande percentual de geração eles representam um segmento de
resíduos que podem ser muito valorizados e que atualmente movimenta uma enorme
e variada cadeia produtiva baseada na reciclagem. Para tanto se faz necessário se
estabelecer políticas apropriadas e atender ao que preceitua a PNRS.
A Política Nacional em seu artigo 36, inciso 1°, diz que os municípios deverão
fazer a inclusão de catadores organizados em associações e cooperativas para a
operação de coleta seletiva e também para triagem dos resíduos.
Considerando a estimativa de cerca de 18% do potencial de material reciclado
no município, o que nos aponta para quase 50 t/mês de RSD Secos, com base nas
médias nacionais, geradas no município de Patos. Neste sentido será possível
trabalhar com soluções de separação e segregação na fonte mediante a coleta
seletiva porta a porta e encaminhar a unidades de triagem manuais onde os catadores
realizam os processos de separação, valorização e encaminham a comercialização
priorizando as vendas coletivas. Outra solução futura seria a separação previa na
fonte geradora e encaminhamento para unidades mecânicas de separação dos
resíduos e o com o mesmo processo de valoração e comercialização.
Espelhando as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, uma ação
estratégica será adotar incentivos à implantação de polos de reciclagem, constituindo
polo de indústrias recicladoras, que otimizam todo o processo econômico das
vendas/negócios dos reciclados recuperados local ou regionalmente.
Em geral o processo de segregação e triagem dos resíduos sólidos urbanos
sucede as operações de coleta e transporte. A adoção de coleta indiferenciada ou
diferenciada é fator determinante para a especificação do tipo de triagem a ser
empregada.
Na existência de coleta diferenciada, os resíduos são encaminhados às
unidades de triagem ou às unidades de triagem e compostagem (UTC). Numa
evolução tecnológica, os sistemas “Waste to Energy” envolvem a coleta indiferenciada
dos resíduos, os quais são transportados e tratados em unidades de Tratamento
Mecânico-Biológico (TMB). (FADE-BNDES, 2012)
O projeto de um centro de triagem deve se adequar a diversas características,
tais como: o local onde será construído; os costumes locais de
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embalagem/comercialização dos produtos triados (fardos, roll-on roll-off, etc); os
produtos que são comercializados localmente e que não têm que ser transportados a
longa distância; a forma e frequência em que são retirados pelos compradores, o que
influencia no projeto das docas de carga e nos espaços para armazenagem; o turno
de trabalho suportado pelos catadores; e, mais que tudo, sua produtividade em função
da qualidade do material que chega ao centro, proveniente da coleta seletiva.
Nos processos convencionais, a triagem de RSU é realizada de forma
mecanizada ou manual. As unidades de triagem manual são adotadas em municípios
onde a geração dos resíduos é pequena, entre 05 a 15 t/dia, resultando em baixos
índices de produtividade e recuperação de materiais. No processo manual, o sistema
utiliza silos e mesas para processamento manual. Os custos desse tipo de unidade
em geral são baixos e as unidades possuem uma capacidade maior de
armazenamento pré-triagem do que as unidades mecanizadas.
Normalmente as unidades de triagens mecanizadas são implantadas dentro de
um galpão com infraestrutura e cobertura adequada, onde estão localizadas as
esteiras de separação mecanizadas movidas por motores elétricos a velocidades
programadas que são comandadas por um painel de controle liga/desliga.
A utilização de sistemas mecanizados é recomendada, portanto, para unidades
com capacidade de tratamento superior a 25 toneladas diárias. Municípios de médio
a grande porte podem receber sistemas mais complexos com o uso de moegas,
separadores magnéticos e aquisição de veículos de grande porte.
As unidades de triagem participam da cadeia produtiva da reciclagem de
resíduos como uma etapa intermediária entre a coleta seletiva e a reciclagem
propriamente dita, fornecendo às indústrias recicladoras um resíduo segregado, limpo
e beneficiado, aumentando a eficiência dos processos. Deste modo, a adoção de
unidades de triagem pelos municípios contribui diretamente para a melhoria do
saneamento básico e indiretamente a partir da redução do consumo de matéria-prima
e da poluição ambiental na produção do material secundário.
Apesar das enumeradas vantagens decorrentes da instalação de unidades de
triagem, os gastos decorrentes da implantação, operação e manutenção ainda são
superiores às receitas auferidas com a venda do material beneficiado. Este tratamento
requer ainda, um modelo de gestão que esteja atento às necessidades de mercado,
ao avanço das tecnologias de aproveitamento de novos materiais e à complexidade
dos diferentes trabalhadores, intermediários e setores da indústria envolvidos.
Nos processos de implantação de coleta Seletiva porta a porta tem sido
utilizados no Brasil em várias localidades, a exemplo de Londrina, São Paulo, Belo
Horizonte instalações de unidades de reciclagem com separação manual por parte
dos catadores, já que os resíduos reciclados vêm com separação da fonte geradora.
Em alguns municípios esta operação também se dá com sistemas mecânicos, o que
onera todo o sistema de custos.
5.1.6.1 Diretrizes
1. Promover a universalização da coleta dos resíduos domiciliares secos, ou seja,
implantar a coleta em todos os setores de atividade e em todo território
municipal, envolvendo uma coleta seletiva em todos os bairros com a
participação dos pequenos, médios e grandes geradores; a implantação da
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logística reversa no município com postos de recepção dos diferentes materiais
nos respectivos revendedores, além da implantação de Ecopontos e Pontos de
Entrega Voluntária – PEV – para recepcionar pequenos geradores formando
assim uma rede integrada de reciclados;
2. Reduzir o volume de RSD Secos que serão encaminhados ao aterro sanitário;
3. Planejar e implantar o programa de Coleta Seletiva no que se refere à fração
dos Resíduos Domiciliares Secos e dos resíduos Úmidos de acordo com o
planejamento do Programa de coleta seletiva municipal;
4. Implantar Ecopontos que são redes de áreas de recebimento de materiais
recicláveis, de pequenos geradores de Resíduos da Construção Civil - RCC.

Figura 12 - Layout básico de um Ecoponto

Fonte: Elaboração I&T
5. Estabelecer parcerias para a implantação de Pontos de Entrega Voluntária –
PEV, junto a Supermercados, Shoppings Centers, Concessionárias de serviços
públicos, através de uma rede monitorada com os operadores responsáveis
pela gestão dos RSU;
6. Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos da Construção e
Demolição e aprova-lo no legislativo;
7. Valorizar, aperfeiçoar e fortalecer as políticas existentes (coleta informal de
reciclados), mediante o planejamento das coletas com circuitos de coleta porta
a porta; circuitos de coleta em próprios públicos; circuitos de coleta nos
Ecopontos e a implantação de Pontos de Entrega Voluntária – PEV);
8. Promover uma fiscalização municipal integrada com secretarias afins ao tema;
9. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica.
10. Desenvolver programa com redes de recebimento por bacia de captação,
apoiado nos Ecopontos, integrando os PEV’s e a coleta Seletiva de Secos, de
forma a otimizar toda da logística de transporte e destinação dos resíduos de
forma eficiente;
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11. Promover um diagnóstico dos carroceiros existentes no município com
cadastro inicial e proporcionar treinamentos e capacitação dos mesmos quanto
ao transporte dos RCC e Volumosos.
12. Disciplinar as atividades de geradores, transportadores e de receptores de RSD
Secos;
13. Incentivar iniciativas de economia solidária para o processamento de resíduos
secos;
5.1.6.2 Estratégias
Todas as estratégias utilizadas aqui para cada tipo de resíduos são
instrumentos de gestão importantes para que o município possa ter uma melhor
gestão e um gerenciamento adequado e eficaz dos resíduos. (Instrumentos de
Gestão)
5.1.6.2.1 Estratégias Legais (relativas Legislação e normas para o município)
1. Promover a regulamentação legal para os RCC e normatizar os
transportadores de RCC no território municipal.
2. Elaborar e implantar a Política Municipal de Educação Ambiental para
Resíduos Sólidos.
3. Elaborar e promover termos de compromisso com parceiros públicos estaduais
e federais que atuem no território municipal.
5.1.6.3 Infraestrutura operacional
5.1.6.3.1 Instalações operacionais
1. Qualificar rede de áreas na cidade para recepção, triagem e processamento
dos RCC e volumosos (Área de Transbordo e Triagem – ATT e Recicladora de
RCC – beneficiadora de RCC).
2. Viabilizar a instalação dos Ecopontos, unidades para recepção de materiais
recicláveis para pequenos geradores, implementando uma gestão eficiente
dessas instalações.
3. Promover e Incentivar a instalação de PEV’s com a criação de espaços
adequados para recepção de material reciclável com parceiros locais.
4. Promover e implantar a coleta seletiva em órgãos públicos do município, e
incentivar a instalação em órgãos Estaduais e Federais.
5. Implantar Pontos de Entrega Voluntária – PEV em próprios municipais.
5.1.6.3.2 Equipamentos operacionais
1. Adotar equipamentos e recipientes adequados definidos no Programa de
Coleta Seletiva municipal, visando a separação dos resíduos na fonte geradora.

65

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PMGIRS – PATOS – PB
2. Disponibilizar equipamentos e recipientes compatíveis com a realidade local,
quanto ao manejo destes resíduos (em termos de volume) com a recepção de
material reciclável em órgãos públicos municipais.
3. Promover a diversificação de tipos de veículos conforme o tipo de coleta ou de
resíduos com veículos/equipamentos que sejam apropriados para cada coleta
ou resíduo utilizando-se sempre que possível, inovações tecnológicas para
este fim; trocar os compactadores por caminhões-gaiola na coleta seletiva; para
preservar os materiais e a segurança dos trabalhadores.
4. Promover a utilização de caminhões adequados para a coleta seletiva, por
caminhão tipo gaiolas para estas coletas, com preservação dos reciclados e
para segurança operacional do sistema.
5. Investimento em novas tecnologias quando possível.
5.1.6.4 Monitoramento e controle (fiscalização)
1. Desenvolver um sistema de informações sobre a gestão de resíduos sólidos
municipais com informações sistematizadas e agrupadas por área de interesse
(gestão, operacional, indicadores, controle social) em forma de banco de
dados, para que se possa desenvolver diagnósticos precisos da situação dos
resíduos ao longo do horizonte temporal do plano;
2. Criação de Sistema de Informações com banco de dados e cadastro das
empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana no município;
3. Desenvolver anualmente sistema de apropriação de custos do sistema de
limpeza urbana, com enfoques nas coletas, tratamentos e disposição final
adequada dos rejeitos.
4. Desenvolver e Implementar plano de gerenciamento para o programa;
5. Promover a fiscalização integrada do sistema mediante equipamentos que se
utilizem de georreferenciamento.
5.1.6.5 Comunicação e divulgação
1. Envolver os meios de comunicação na democratização das informações sobre
as diretrizes e responsabilidades da política pública de resíduos sólidos e o
papel do cidadão no processo de adesão, implantação e participação efetiva
na Programa;
2. Divulgar mediante diversas formas de comunicação o Programa de coleta
seletiva municipal, de forma a promover mudanças nos hábitos de separação
no cidadão patoense;
3. Agendar mediante cronograma anual permanente encontros e seminários
visando a formação de multiplicadores (as) e assim criar agentes de
monitoramento e controle da eficácia nos órgãos e próprios públicos.
4. Promover campanhas de Educação ambiental de forma permanente
envolvendo as escolas, órgãos municipais e a sociedade civil organizada.
5.1.6.6 Metas e prazos
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As metas aqui adotadas foram embasadas no plano de metas do Plano
Nacional de Resíduos Sólidos.
Neste sentido, adotou-se as porcentagens referentes ao Plano de Metas
Intermediário do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que para a região Nordeste do
Brasil encontra-se na Tabela 27:
Tabela 27 - Redução de resíduos secos dispostos em aterros para a região nordeste
do Brasil, com base na caracterização nacional 2013 (expressos em %)

Metas
Brasil (%)
Região Nordeste
(%)

2015
22
12

2019
28
16

2023
34
19

2027
40
22

2031
45
25

O Percentual adotado no PNRS estabelece valores sobre a média de todas as
cinco (05) regiões do Brasil e o percentual adotado para a Região Nordeste representa
as reduções ao longo dos 20 anos (temporalidade do Plano) propostas para a Região.
META 1: Realizar estudos acerca da viabilidade técnica e financeira de se utilizar
unidade de segregação automatizada para os resíduos domiciliares secos quando
necessário como instrumento para cumprimento das metas de redução de resíduos
secos dispostos no aterro sanitário – 2019.
Prazo: Médio prazo.
META 2: Implantação da Coleta Diferenciada de RSD Secos, iniciando no centro e
nas áreas comerciais e pelos bairros de maior densidade demográfica (onde há maior
geração) e, gradativamente para os de menor densidade ao longo do tempo.
Prazo: Médio prazo.

DIRETRIZ GERAL 8
5.1.7 Resíduos sólidos domiciliares úmidos
Conforme mostrado no Diagnóstico no Brasil a geração de resíduos úmidos
ocorrem nos domicílios em maior quantidade que os resíduos secos e em Patos
também não é diferente. Considerando a taxa de 42,62 % o percentual de úmidos
presentes nos RSD em Patos, obtêm-se um valor de 9.850,00 toneladas de resíduos
úmidos coletadas anualmente. Atualmente não existe no município nenhum programa
de redução de resíduos úmidos ou tecnologias de tratamento biológico de resíduos.
Segundo a Lei 12.305/2010 e seu Decreto Regulamentador, a inclusão na
coleta seletiva dos resíduos úmidos será fator decisivo para o cumprimento das
diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos na redução das porcentagens
destinadas ao aterro sanitário.
Segundo estudo recente da Pesquisa BNDES-FADE, o manejo adequado dos
resíduos tem início pela coleta diferenciada ou coleta(s) seletiva(s), que deverá
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acontecer na medida em que a coleta seletiva porta a porta for estruturada com apoio
nos PEV’s e da rede de Ecopontos, passando a ser operacionalizada de forma
integrada, desde que sejam consideradas as especificidades de coleta, do
processamento e destinação de cada tipo de resíduo.
Segregar os resíduos úmidos livres dos secos, orientando todos os geradores
sobre a importância desses procedimentos, além de introduzir a educação alimentar
e nutricional com aproveitamento integral dos alimentos e combate ao desperdício
devem fazer parte do mesmo processo.
De acordo com a constituição brasileira, cabe aos municípios legislar sobre
assunto de interesse local, o que é o caso da gestão dos resíduos sólidos urbanos.
Em um país com predominância de municípios de pequeno porte, em geral com
condições econômicas deficitárias e pouca capacitação técnica, observa-se a maciça
presença de entidades da administração direta na gestão dos resíduos sólidos
urbanos, em 61,2% dos municípios, segundo a Pesquisa Nacional de Saneamento
Básico – PNSB (IBGE, 2010).
Cerca de 10,33 % dos resíduos gerados no país não é regularmente coletada,
permanecendo junto às habitações, principalmente nas áreas de difícil acesso e de
baixa renda ou sendo vazada em logradouros públicos, terrenos baldios, encostas e
cursos d'água (ABRELPE, 2011). Entretanto, a coleta do lixo é o segmento que mais
se desenvolveu dentro do sistema de limpeza urbana e o que apresenta maior
abrangência de atendimento junto à população, ao mesmo tempo em que é a atividade
do sistema que demanda maior percentual de recursos por parte da municipalidade.
Esse fato se deve à pressão exercida pela população e pelo comércio para que se
execute a coleta com regularidade, evitando-se assim o incômodo da convivência com
o lixo nas ruas.
A gestão de resíduos sólidos passou por grandes mudanças nos últimos 12
anos (KINNAMAM e FULLERTON, 1999). O termo “resíduos sólidos” foi criado no
intuito de substituir o termo lixo. Essa não foi apenas uma mudança de nomenclatura.
O lixo antes era visto apenas como subproduto do sistema produtivo, mas passou a
ser visto como causador de degradação ambiental. Com a evolução e o estudo do
problema, os resíduos sólidos passaram a ser vistos, ao contrário do lixo, como
possuidores de valor econômico por possibilitar o reaproveitamento no processo
produtivo (DEMAJOROVIC, 1995).
Os resíduos sólidos urbanos (RSU) são um tipo de resíduo de grande
heterogeneidade em sua composição gravimétrica e portanto difícil de gerenciar.
Os RSU são classificados como um resíduo não-perigoso e não inerte, ou seja, um
resíduo Classe II-A conforme a Norma Brasileira NBR 10.004 da Associação Brasileira
de Normas Técnicas (ABNT), que trata sobre a classificação dos resíduos sólidos.
O envio destes resíduos para reciclagem e para pré-tratamentos como o
tratamento mecânico biológico, para digestão anaeróbia, para a incineração e por fim
para os aterros sanitários, são as práticas mais comuns no mundo para o tratamento
e a destinação final dos RSU. Mesmo considerando os possíveis pré-tratamentos
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.
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A gestão dos resíduos sólidos urbanos no Brasil apresenta alguns avanços com
relação a disposição final adequada dos resíduos, apoiados nas políticas nacionais
para a gestão dos resíduos sólidos, de saneamento básico e para o enfrentamento
das mudanças climáticas, no entanto mesmo esta disposição final ocorrendo em
aterros sanitários licenciados não é mais suficiente para o atendimento dessas leis de
forma integrada.
No Brasil os índices de recuperação dos resíduos secos (plásticos, papel,
metal, vidro e outros) terão que avançar e para os resíduos úmidos (restos de
alimentos, resíduos de podas, praças e jardins), pode ter-se a opção da compostagem
simples(anaeróbia) ou acelerada(aeróbia) e a biodigestão anaeróbia em uma
variedade de arranjos tecnológicos existentes na atualidade. Existem também outras
tecnologias de tratamento térmico como a incineração, gaseificação, pirólise,
gaseificação em plasma, que precisam de estudos de viabilidade técnica, econômica
e socioambiental para sua implantação. No Artigo 6, Inciso VII da PNRS apontam para
a responsabilidade compartilhada por todo o ciclo de vida dos materiais,
implementação da logística reversa para uma série de produtos, incluindo embalagens
e o respeito à ordem de prioridade dos processos de não geração, redução,
reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final.
A exigência da viabilidade econômico financeira dos processos de implantação
de tecnologias de tratamento de resíduos também é fundamental na Política Nacional
de Saneamento Básico (PNSB), já que envolve prestação de serviço público, que é
tema afim também abordado na PNRS.
5.1.7.1 Diretrizes
1. Desenvolver programa de coleta seletiva de RSD Úmidos em ambientes com
que apresentem uma geração homogênea, tais como feiras livres, mercados,
sacolões, restaurantes e indústrias, promovendo seu tratamento adequado.
2. Reduzir o volume de RSD Úmidos no aterro sanitário.
3. Promover estudo sobre a viabilidade técnica e econômica e socioambiental de
se implantar coleta mecanizada dos resíduos sólidos úmidos.
4. Promover estudo sobre a viabilidade técnica e econômica e socioambiental,
quando a quantidade gerada atingir a escala econômica de se implantar
tecnologias de tratamento biológico como a biodigestão para os resíduos
sólidos úmidos.
5. Avaliar técnicas e processos de tratamento biológico em Unidade(s) de
Tratamento de Orgânicos buscando uma redução consistente do volume de
resíduos úmidos além da produção de composto orgânico.
6. Estabelecer regras e procedimentos para as atividades de geradores,
transportadores e receptores de RSD Úmidos.
7. Estabelecer regras e procedimentos de segregação nas feiras livres, mercados
e bairros onde se implante a coleta diferenciada de RSD Úmidos.
8. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica.
9. Incentivar as instituições de ensino e pesquisas a realizar estudos sobre os
temas reaproveitamento e tratamento de resíduos úmidos.
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10. Incentivar os geradores em geral (privados e públicos), na busca de soluções
técnicas em grande escala para redução de volume, recuperação energética e
produção de composto;
11. Mapeamento de áreas com potencial para o manejo dos resíduos sólidos;
12. Revisão do método de cobrança pelo manejo dos RSD e assemelhados.
13. Incentivar a compostagem domiciliar.
5.1.7.2 Estratégias (Instrumentos de Gestão)
5.1.7.2.1 Estratégias Legais (relativas Legislação e normas para o município)
1. Desenvolver e implantar legislação municipal que adote procedimentos de
segregação, coleta, processamento e destinação final adequada dos rejeitos.
2. Implementar dispositivo legal disciplinador municipal dos procedimentos de
segregação obrigatórios na Coleta Seletiva de RSD Secos e RSD Úmidos
assim como nas feiras livres, mercados e sacolões.
3. Divulgar informações econômicas para os cidadãos: custos da gestão dos
resíduos e a conta paga por todos, visando esclarecer sobre a recuperação do
custo público considerando a distinção do volume gerado por pequenos e
grandes geradores.
4. Estabelecer a obrigatoriedade da correta segregação dos resíduos úmidos e
secos nas unidades geradoras.
5. Elaborar termo de referência para exigir em projetos de edifícios públicos
(escolas, hospitais, restaurantes populares, UBS) a incorporação de espaços
destinados ao manejo de resíduos secos e úmidos.
6. Elaborar termo de referência para exigir em projetos de edifícios privados
(shoppings centers, condomínios, edifícios, etc.) a incorporação de espaços
destinados ao manejo de resíduos secos e úmidos;
7. Elaborar normativo específico com a determinação para novos
estabelecimentos dotar de espaços físicos específicos para resíduos sólidos
(úmidos e secos); além de regras para polos geradores (locais de grande
geração) de resíduos sólidos como condomínios residenciais, comerciais e
mistos;
5.1.7.3 Infraestrutura Operacional
5.1.7.3.1 Instalações operacionais
1. Promover a implantação de Unidade(s) de Tratamento de Orgânicos para
processamento de RSD Úmidos e incentivando iniciativas privadas; com
soluções locais e/ou regionais, visando localizar estrategicamente os espaços
segundo a demanda.
5.1.7.3.2 Equipamentos operacionais
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1. Promover e implantar uma estrutura de coleta, de transporte, de transbordo e
destinação final de resíduos adequada e que o município possa suportar.
2. Adotar equipamentos e recipientes adequados e padronizados para todos os
órgãos da administração pública municipal, visando unificar e universalizar os
procedimentos e a segregação na fonte geradora.
3. Estudar o uso de contêineres, para resíduos secos e úmidos em novos
empreendimentos imobiliários e em condomínios já habitados.
5.1.7.4 Monitoramento e controle (fiscalização)
1. Implantação de cadastro de geradores e operadores de resíduos.
2. Divulgação de seus processos e suas metas para redução dos volumes
gerados, referenciado no Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos.
3. Estabelecer ações de monitoramento nos órgãos com grande geração de
resíduos como os da saúde e os da educação e em refeitórios públicos.
4. Modernização da fiscalização das ações de manejo e disposição final efetivada
pelos geradores, transportadores e receptores de RSD Úmidos.
5. Atuação dos conselhos municipais no debate e acompanhamento da execução
do PMGIRS.
5.1.7.5 Comunicação e divulgação
1. Estabelecer mecanismos de comunicação que divulguem e esclareçam a forma
correta de segregação dos resíduos sólidos úmidos em consonância com a
Política de Educação Ambiental do Município.
2. Divulgar as novas diretrizes da PNRS e da Política Municipal nas contas de
água, de energia, IPTU, ISS, entre outras.
3. Dar atenção especial aos resíduos de feiras livres, especialmente aqueles
oriundos de barracas de crustáceos e peixes.
4. Promover agenda permanente de encontros e seminários visando a formação
de multiplicadores; promover a cultura de combate ao desperdício de
alimentos, assim como de atividades inerentes aos resíduos sólidos.
5.1.7.6 Metas e prazos
As metas aqui adotadas foram embasadas no plano de metas do Plano
Nacional de Resíduos Sólidos.
Neste sentido, adotou-se as porcentagens referentes ao Plano de Metas
Intermediário do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que para a região Nordeste do
brasil encontra-se na (Tabela 28):
Tabela 28 - Redução de resíduos úmidos dispostos em aterros para a região nordeste
do Brasil, com base na caracterização nacional de 2013 PNRS (expressos em %).

Metas
Brasil

2015
19

2019
28

2023
38

2027
46

2031
53
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Região
Nordeste

15

20

30

40

50

O Percentual adotado no PNRS estabelece valores sobre a média de todas as
5(cinco) regiões do Brasil e o percentual adotado para a Região Nordeste representa
as reduções ao longo dos 20 anos (temporalidade do Plano) propostas para a Região.
META 1: Reduzir em 20% os resíduos úmidos encaminhados para aterro até 2019.
 7% em 2015 a 2016;
 15% de 2017 a 2018;
 20% de 2018 a 2019;
Prazo: Médio prazo.
META 2: Até 24 meses após a regulamentação do PMGIRS definir revisão da
cobrança hoje praticada, considerando o volume de massa gerado e assim distinguir
entre pequenos e grandes geradores.
Prazo: Curto prazo.
META 3: Implantação da Coleta Diferenciada de RSD Úmidos, iniciando no centro e
nas áreas comerciais e pelos bairros de maior densidade demográfica (onde há maior
geração) e, gradativamente para os de menor densidade ao longo do tempo;
Prazo: Médio prazo.
DIRETRIZ GERAL 9
5.1.8 Inclusão socioeconômica de catadores
A última edição da PNSB divulgada pelo IBGE, em 2008, identificou que 26,8%
das entidades municipais que faziam o manejo dos resíduos sólidos em suas cidades
sabiam da presença de catadores nas unidades de disposição final desses resíduos.
Tal atividade é exercida, basicamente, por pessoas de um segmento social
marginalizado pelo mercado de trabalho formal, que têm na coleta de materiais
recolhidos nos vazadouros ou aterros controlados uma fonte de renda que lhes
garante a sobrevivência.
Para os municípios que já reverteram a disposição inadequada dos resíduos,
encaminhando apenas os rejeitos para os aterros sanitários licenciados, dentro ou
fora de seus territórios, segundo o PNRS (2012), o governo federal estuda um
programa de coleta seletiva sob a responsabilidade do Ministério do Meio Ambiente MMA. Entre os objetivos deste programa, destacam-se o estímulo a inclusão social e
a emancipação econômica dos catadores de materiais recicláveis na cadeia da coleta
seletiva e da reciclagem.
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5.1.8.1 Estratégias
Serão adotadas as seguintes estratégias para a diretriz supracitada:
Estratégia 1: Implantação da coleta seletiva na fonte geradora, com a participação
de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.
Estratégia 2: Implantação de sistemas de logística reversa pós-consumo, de forma
progressiva, a partir de 2015 por meio de Acordos Setoriais, termos de compromisso
adicionais e/ou Decretos, promovendo, em todas as etapas do processo, a
participação e inclusão de associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis e reutilizáveis, com o devido pagamento aos catadores pelos serviços
prestados, de acordo com os valores praticados no mercado, por tonelada.
Estratégia 3: Implantação de medidas que incentivem o desenvolvimento tecnológico
para a reutilização e reciclagem dos diversos materiais que compõe os RSU e sua
aplicabilidade em produtos novos, passíveis de reciclagem e com o uso de materiais
reciclados, mantendo-se as principais propriedades do produto original.
Estratégia 4: Instituir incentivos fiscais, financeiros e creditícios voltados à
segregação dos resíduos na fonte geradora, ao incremento de coleta, criação,
melhoria e qualificação de centros de triagem, de reutilização e reciclagem,
preferencialmente com participação de cooperativas e associações de catadores, bem
como aumento da eficiência dos processos existentes, com desenvolvimento e
implementação de tecnologias sociais nas cadeias produtivas de reutilização e
reciclagem no município, observado, conforme o caso, o impacto da implantação da
nova tecnologia na manutenção e ampliação dos postos de trabalho, estabelecendo
critérios técnicos de mensuração e acompanhamento periódico do processo.
Estratégia 5: Indução de critérios competitivos e do emprego de produtos que tenham
na sua composição materiais reutilizados e reciclados, nas compras públicas e
privadas, bem como incentivos fiscais para aquisição destes produtos.
Estratégia 6: Contribuir com a institucionalização das organizações de catadores,
promovendo o fortalecimento das cooperativas, associações e redes, incrementando
sua eficiência e sustentabilidade, principalmente no manejo e na comercialização dos
resíduos, e também nos processos de aproveitamento e reciclagem.
Estratégia 7: Incentivar a criação de novas cooperativas e associações de catadores,
priorizando a mobilização para a inclusão de catadores informais nos cadastros
existentes no município pela secretaria de ação social e/ou ações para a regularização
das entidades existentes.
Estratégia 8: Incentivar a articulação em rede das cooperativas e associações de
catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis.
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Estratégia 9: Fortalecer iniciativas de integração e articulação de políticas e ações
dos poderes públicos direcionadas aos catadores, por exemplo o programa prócatador e a proposta de pagamentos por serviços ambientais na área urbana,
preferencialmente com a participação dos conselhos afins, entidades nãogovernamentais, universidades, institutos federais, associações e cooperativas de
catadores.
Estratégia 10: Assistência técnica e apoio financeiro à realização de projetos,
instalação e operação de unidades de triagem e beneficiamento (obras e
equipamentos) em parceria com agentes públicos e privados para financiamento.
Estratégia 11: Incentivar ações de capacitação técnica e gerencial permanente e
continuada dos catadores e dos membros das cooperativas e associações, de acordo
com o nível de organização, por meio da atuação de instituições técnicas (SEBRAE),
de ensino, pesquisa e extensão (Universidades e Centros de Educação), terceiro setor
e movimentos sociais, priorizando as associações, cooperativas e redes de
cooperativas de catadores.
Estratégia 12: Ações de educação ambiental especificamente aplicadas às temáticas
da separação na fonte geradora, coleta seletiva, atuação das associações,
cooperativas e redes de cooperativas de catadores junto à população envolvida
(empresas, consumidores, setores públicos), visando o fortalecimento da imagem do
catador e a valorização de seu trabalho na comunidade com ações voltadas à defesa
da saúde e integridade física do catador, observando o disposto na Lei 9.795/99.
Estratégia 13: Encaminhamento prioritário dos resíduos recicláveis secos para
cooperativas e/ou associações de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis.
Estratégia 14: Envolver o setor empresarial e consumidores no processo de
segregação, triagem para a destinação às associações e cooperativas de catadores
por meio da coleta seletiva ampliando a reutilização e reciclagem no município,
promovendo ações compatíveis com os princípios da responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos e da logística reversa, tal como se acha estabelecido
na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), e nos seus decretos
regulamentadores.
Estratégia 15: No processo de licenciamento ambiental municipal incluir a diretriz de
separação de todos os resíduos gerados no estabelecimento e a destinação
obrigatória dos recicláveis para as cooperativas e associações de catadores de
materiais recicláveis e reutilizáveis sediadas no município, excetuando-se os
Resíduos recicláveis diferenciados.
Estratégia 16: Articular e apoiar através de programas do governo federal e de outras
fontes de financiamento ações voltadas para formação, profissionalização,
qualificação e estudos específicos para a categoria de catadores, gerenciados
preferencialmente por entidades representativas de catadores de materiais recicláveis
e reutilizáveis.
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Estratégia 17: Promover apoio a capacitação de cooperativas e associações para
elaboração e gestão de projetos, visando captação de recursos.
Estratégia 18: Motivar e apoiar o atendimento as determinações impostas pelo
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) relacionadas as condições de trabalho ao
exercício profissional dos catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis.
Estratégia 19: Isenção de impostos, taxas e contribuições referentes a atividade de
licenciamento das cooperativas/associações de catadores desenvolvida no âmbito do
município.
DIRETRIZ GERAL 10
5.1.9 Recuperação (remediação) do lixão atual
Observando-se a destinação final dos resíduos, os vazadouros a céu aberto
(lixões) constituíram o destino final dos resíduos sólidos em 50,8% dos municípios
brasileiros (PNSB 2008). Segundo a pesquisa ABRELPE (2012), diariamente no
Nordeste 31,6% dos RSU são dispostos em lixões, enquanto que na Paraíba esse
percentual é 32,2%.
Conforme a Lei n° 12.305/2010, a identificação dos passivos ambientais
relacionados aos resíduos sólidos, incluindo áreas contaminadas, e respectivas
medidas saneadoras deve estar incorporada ao PMGIRS. Em conformidade com os
objetivos do PNRS, que prevê o encerramento e a recuperação ambiental de áreas
degradadas por lixões até 02 de agosto de 2014, esta diretriz busca atender ao item
XVIII da PNRS.
Ainda segundo o PNRS, a recuperação deve compreender a avaliação das
suas condições ambientais (estabilidade, contaminação do solo, águas superficiais e
subterrâneas, migração de gases para áreas externas à massa de resíduos, etc.)
5.1.9.1 Estratégias
Serão adotadas as seguintes estratégias para a diretriz supracitada:
 Elaborar projeto de recuperação ambiental e aportar recursos, visando a
recuperação (remediação) do lixão.
 Aporte de recursos do Orçamento Geral da União - OGU e linhas de
financiamento em condições diferenciadas, e as respectivas contrapartidas dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, (depende do arranjo formado) visando
a elaboração de projetos específicos e a implantação das medidas voltadas à
reabilitação das áreas (referência: Resolução Conselho Nacional de Meio
Ambiente (CONAMA) n° 420/09) do lixão.
 Estabelecimento de programa de monitoramento a ser realizado do processo
de recuperação ambiental (reabilitação da área), em curso, da área do lixão.
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 Elaboração de material técnico e realização de ações de capacitação gerencial
e técnica, com parcerias interinstitucionais (público, privado), dos gestores
envolvidos com o tema, levando em consideração as especificidades das
comunidades locais.
 Realização de estudos de viabilidade técnica e econômica visando, quando
possível, a captação de gases para geração de energia no processo de
recuperação ambiental do lixão.
 Realização de monitoramento ambiental por instituição idônea pública ou
privada.
5.2

Diretrizes específicas com metas e prazos do PMGIRS-PATOS

As diretrizes específicas para cada tipo de resíduo adotadas são as seguintes:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Resíduos da construção civil;
Resíduos de serviços de saúde;
Resíduos industriais;
Resíduos de logística reversa;
Resíduos de mineração;
Resíduos agrossilvopastoris;
Resíduos de transporte, e
Resíduos de serviços de saneamento básico.

Considerando a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS e o seu Plano
Nacional de Resíduos, que define as metas para todas as ações contidas nas
diretrizes e seus respectivos prazos, que são estabelecidos na legislação federal e
deverão ser definidas as normas legais que irão regulamentar as peculiaridades locais
em instrumentos legais específicos do Município.
Planejar com a possibilidade de incentivar que o Consórcio Público de
Municípios da região Metropolitana de Patos incorpore a pauta dos resíduos sólidos
permitirá que o município reduza os prazos na solução de seus problemas,
considerando que sejam tratados regionalmente os resíduos que sejam comuns aos
municípios integrantes da região do consórcio público. Em consequência da
prioridade dada na legislação federal e na atual política federal de resíduos que
incentiva esta prática, considera-se a utilização deste tipo de articulação regional, uma
grande oportunidade, para resolução de problemas comuns, com redução de
impactos ambientais, sociais e econômicos ao sistema de gestão.
O planejamento de ações resultante deste PMGIRS preverá a revisão do
documento a cada quatro anos, conforme estabelece a diretriz do Decreto Federal nº
7.404/2010 de que a atualização ou revisão se dê, prioritariamente, no mesmo período
de elaboração dos planos plurianuais municipais.
O Plano Nacional de Resíduos trabalhou com cenários produzidos em um
processo de planejamento visando a descrição de um futuro – possível, imaginável ou
desejável –, a partir de hipóteses ou possíveis perspectivas de eventos, com
características de narrativas, capazes de uma translação da situação de origem até a
situação futura.
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Como referência para as metas particulares a serem adotadas para o município
de Patos, a Tabela 29 apresenta o procedimento adotado no Plano Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS) que propõe uma redução ao longo do tempo em três tipos
de metas a saber:
 Plano de metas favoráveis/ legal
 Plano de metas intermediárias
 Plano de metas desfavoráveis
No caso específico de Patos, utilizou-se o plano de metas de acordo com o
Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Tabela 29 - Plano de Metas Intermediário do Plano Nacional de Resíduos
Sólidos – Região Nordeste
Metas Brasil
Período 1 Período 2 Período 3 Período 4 Período 5
(Região
(2015 –
(2019 –
(2023 –
(2027 –
(2031 –
Nordeste)
2018)
2022)
2026)
2030)
2034)
Redução dos
Resíduos
Recicláveis
22%
28%
34%
40%
45%
Secos
(12%)
(16%)
(19%)
(22%)
(25%)
Dispostos em
Aterro
Sanitário
Redução dos
Resíduos
Recicláveis
19%
28%
38%
46%
53%
Úmidos
(15%)
(20%)
(30%)
(40%)
(50%)
Dispostos em
Aterro
Sanitário
As metas apontam para a adequação às possibilidades e peculiaridades locais,
às possibilidades tecnológicas existentes, o que ao ser implantadas para a
segregação em escala e com o tratamento dos resíduos, às perspectivas de
ampliação rápida dos novos negócios que se estabelecerão nas diversas atividades,
com os resíduos recuperados, reciclados ou processados, no que se refere a gestão
dos RSU local.
A Gestão de resíduos sólidos é o conjunto de referências político-estratégicas,
institucionais, legais, operacionais, financeiras e ambientais capaz de orientar a
organização do setor (LIMA, 2001)
Como se observa, para se alcançar um dos objetivos principais da PNRS que
é a busca da gestão integrada dos resíduos sólidos gerados no território municipal, se
faz necessário inicialmente um planejamento adequado a cada etapa da prestação
dos serviços, seguido por instalações administrativas e operacionais adequadas a
este fim além de pessoal capacitado para exercer as funções.
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Também é fundamental a utilização de equipamentos adequados para a
execução dos serviços, além de instalações físicas para suporte a estes serviços, bem
como uma fiscalização eficiente e um monitoramento e controle dos serviços e
principalmente a parceria com a sociedade neste processo integrado.
Neste sentido, apresenta-se aqui, as diretrizes específicas com suas
respectivas estratégias. A seguir especifica-se as metas necessárias a cada tipo de
resíduo, embasadas nas metas do Plano Nacional, adotadas para o município de
Patos metas que possam ser cumpridas.
E finalmente para conhecimento por parte do munícipe planeja-se a
comunicação e a divulgação necessária para se estabelecer nestas.
Esta sequência será adotada para os cinco grupos de resíduos adotados no
Prognóstico e que são passiveis de estabelecimento de metas para o PMGIRS no
período temporal do Plano.
DIRETRIZ ESPECÍFICA 1
5.2.1 Resíduos da construção civil e volumosos
Em um município os resíduos da construção civil têm uma participação
importante no conjunto dos resíduos sólidos urbanos produzidos, podendo alcançar
até duas vezes a massa do resíduo sólido domiciliar (PINTO,2008). Estes dados
mostram a necessidade de gerenciamento adequado e específico para essa tipologia
de resíduos, sobretudo em cidades com dinâmicas de expansão como é o caso de
Patos, demonstrando a necessidade de políticas públicas específicas para estes
resíduos.
São retirados e transportados entre 30 a 50 mil m³/ano de solo no município,
estima-se que exista mais duas empresas que atuam no município (informações
apresentadas nas reuniões temáticas); esses dados deverão ser avaliados e
estudados pelo gestor público, considerando o “solo” como um importante
componente dos RCC (concreto, alvenaria, gesso, madeira, solo e outros).
Com a exigência do Cadastro de Transporte de Resíduo – CTR, mais o
cadastro da atividade de caçambas, somada à obrigação dos Planos de
Gerenciamento por parte das empresas de construção civil poderá haver um controle
mais eficiente sobre os volumes gerados, os transportados e os locais de destinação
e se estes são devidamente licenciados, além do monitoramento e consolidação
desses dados.
Segundo a Lei 12.305/205, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos,
o Resíduo de Construção Civil e os Resíduos Volumosos são enquadrados na
responsabilidade compartilhada, fazendo com que todo gerador tenha
responsabilidades no seu manejo e destinação adequados como o poder público
local, grandes geradores, importadores, comerciantes, fabricantes, distribuidores e
pequenos geradores.
A geração de resíduos volumosos, por outro lado, tem uma lógica de geração,
em grande medida pela obsolescência programada dos eletrodomésticos e pelas
estratégias dos grandes varejistas que de forma cíclica, oferecem nas suas
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liquidações a possibilidade de renovação do mobiliário e dos eletrodomésticos aos
lares da cidade.
Estudos da I&T Gestão de Resíduos, mostram quanto ao manejo dessa
tipologia, feitas a partir de diversas cidades brasileiras, pequenas, médias e grandes,
pela, apontam os volumosos com uma proporção de 20% com relação à geração de
RCC.
5.2.1.1 Diretrizes
1. Promover um cadastro detalhado das empresas transportadoras de Resíduo
da Construção Civil - RCC.
2. Definir a Rede de Ecopontos, áreas para recepção de pequenos volumes (até
1m³) e metas para os processos de triagem e reutilização dos resíduos de RCC
classe A;
3. Definir Área de Triagem e Transbordo (ATT) no município para os resíduos
gerados por órgão da administração direta, com possível aproveitamento de
agregado reciclado, visando recuperação de custos.
4. Estabelecimento de limpeza corretiva qualificada, segregando os resíduos na
fonte, sempre que possível.
5. Criar procedimentos sobre as demolições no Município, com elaboração de
inventário do material dessas demolições: controle de geração, transporte e
destinação.
6. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica.
7. Promover um inventário a partir das atividades de retirada, transporte e
destinação de solo gerados no território municipal.
8. Promover aproveitamento de madeiras, podas e volumosos priorizando o
manejo diferenciado de madeiras.
9. Promover a geração de emprego e renda com o processamento destes
resíduos.
10. Promover e incentivar a instalação de operadores privados com RCC, para
atendimento da geração privada.
11. Promover parceria com o setor educacional para oferta de cursos de
transformação e reaproveitamento de reciclados.
5.2.1.2 Estratégias (Instrumentos de Gestão)
5.2.1.2.1 Estratégias Legais (relativas Legislação e normas para o município)
1. Definir no Regulamento Municipal de Limpeza Urbana a obrigatoriedade do
cadastro de empresas de caçambas tipo disk entulhos e de caçambas
basculantes de particulares ou de empresas privadas.
2. Exigência do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos das empresas de
Construção Civil, para as empresas de transportes de RCC.
3. Exigir das empresas que operam no município certificado de destinação
adequada dos resíduos (Certificado de Transporte de Resíduos – CTR).
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4. Promover mecanismos legais, para que condicionem a aprovação de projetos
e liberação de habite-se, mediante a comprovação de destinação adequada de
RCC (Certificado de Transporte de Resíduos – CTR), junto ao departamento
responsável.
5.2.1.3 Infraestrutura Operacional
5.2.1.3.1 Instalações operacionais
1. Mapear de forma georreferenciada os pontos de bota fora existentes no
município;
2. Implantar Rede de Ecopontos: Locais de recebimento para pequenos
volumes/pequenos geradores: resíduos de pequenas reformas, e outros
materiais com o volume de até 1m³/dia;
3. Promover estudos para soluções regionais de destinação e processamento de
RCC, para que os produtos de reciclagem e seus agregados sejam utilizados
em atividades do serviço público;
4. Estabelecimento de rede de áreas no Município, incluindo Áreas de Transbordo
e Triagem - ATT, que ofereça suporte aos resíduos oriundos dos Ecopontos;
obras públicas e os da limpeza corretiva qualificada.
5. Estabelecer no território municipal um aterro de reservação (AR)
5.2.1.3.2 Equipamentos operacionais
1. Promover a implementação de uso de equipamentos e negócios de
processamento (reciclagem) de RCC para agentes públicos e privados;
5.2.1.4 Monitoramento e controle (fiscalização)
1. Desenvolver estudo do quanto é gerado na cidade, quanto a responsabilidade
pública e privada.
2. Desenvolver um mapa georeferenciado de geração de RCC no município.
3. Desenvolver um cadastro qualitativo e quantitativo com informações sobre as
transportadoras – disk entulhos e caminhões caçambas quanto ao número,
volume, geração, origem, destinação, considerando o âmbito local e regional.
4. Desenvolver estudo que mostre o fluxo de caçambas disk entulhos e caçambas
basculantes, com origem, transporte e destinação final de rejeitos.
5. Elaborar banco de dados e informações.
6. Mapear e inventariar o descarte clandestino de RCC e volumosos.
7. Implantação de Controle de Transporte de Resíduos - CTR para os movimentos
de saída e entrada no município.
5.2.1.5 Comunicação e divulgação
1. Divulgação das sanções legais na destinação de RCC constantes do
regulamento de Limpeza Urbana e publicar listagem das empresas licenciadas
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que oferecem transporte e destinação adequada incentivando a contratação
correta.
2. Comunicação e Educação Ambiental para utilização de Ecopontos pela
população em geral.
3. Disponibilizar cartilha de orientação em pontos de venda de materiais de
construção produzidas em parceria com seus proprietários;
5.2.1.6 Metas e Prazos
As metas aqui adotadas foram embasadas no plano de metas do Plano
Nacional de Resíduos Sólidos.
Neste sentido, adotou-se as porcentagens referentes ao Plano de Metas
Intermediário do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, que para a região Nordeste do
brasil encontra-se na Tabela 30.
Tabela 30 - Reutilização e reciclagem dando destino adequado aos RCC para
instalações de recuperação desses materiais (expressos em %):
Metas RCC 2015 2019
2023
Região
60
80
100
Nordeste
META 1: Eliminação de 100% de áreas de deposição irregular (bota fora) até 2020.
Prazo: Médio prazo.
META 2: Elaboração pelos grandes geradores, dos Planos de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil e implantação pelo Gestor Público Municipal de
sistema declaratório dos geradores, transportadores e áreas de destinação: 2016.
Prazo: Curto prazo.
META 3: Elaboração de diagnóstico quantitativo e qualitativo da geração coleta e
destinação dos resíduos: 2016.
Prazo: Curto prazo.
META 4: Promover a caracterização dos resíduos e rejeitos da construção para
definição de reutilização, reciclagem e disposição final: 2016.
Prazo: Curto prazo.
DIRETRIZ ESPECÍFICA 2
5.2.2 Resíduos de serviços de saúde
Os resíduos de serviços de saúde (RSS) são gerados por unidades de serviços
de saúde, como hospitais, pronto socorros, unidades de saúde, clínicas médicas e
odontológicas, farmácias comuns e de manipulação, laboratórios de análises clínicas,
clínicas veterinárias, etc.
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Pela Legislação atual esses geradores são subdivididos em: grandes
geradores, que são os hospitais e estabelecimentos que realizam procedimentos de
grande complexidade (cirurgias, exames detalhados) com grande volume de resíduos;
e os pequenos geradores, que são estabelecimentos que realizam procedimentos
básicos e portanto com menor geração de resíduos.
As análises dos resíduos de serviços de saúde devem levar em conta primeiro
a grande diversidade dos serviços na área de saúde incluindo o setor público e setor
privado levando em conta, basicamente o potencial de geração de resíduos.
Uma das dificuldades na gestão de resíduos de saúde é a compreensão da
complexidade do problema. É frequente encontrar resíduos secos ou orgânicos,
portanto resíduos comuns, em meio aos RSS perigosos ou infectantes, o que implica
no aumento de volume medido e no gasto desnecessário dos recursos públicos para
o tratamento que é muito dispendioso no caso dos resíduos, de fato, perigosos.
É necessário que haja mudança no processo de coleta e destinação dos RSS,
exercidos hoje pela municipalidade e que atende a todo sejam públicos ou privados,
sem que haja cobrança por esses serviços, o que fere a Política Nacional de Resíduos
Sólidos. Segundo a PNRS o poder público não pode ser responsabilizado por coletar
os resíduos de empresas privadas; para fazê-lo deverá estabelecer preço público para
tal.
Para uma ação educativa e formadora pode-se contar com um ator
fundamental: o agente comunitário de saúde, que devidamente instruído poderá
promover ações de educação em saúde ambiental junto aos profissionais
considerados pequenos geradores.
Outro órgão estratégico é a Vigilância Sanitária Municipal, que tem a
prerrogativa de educar e fiscalizar a observância dos cuidados com a rigorosa
segregação dos RSS, junto aos serviços de saúde privados e públicos.
A Vigilância Sanitária deve também participar da análise dos Planos de
Gerenciamento de Resíduos, obrigatório a todos serviços de saúde, orientando
tecnicamente, avaliando, criticando os planos apresentados para obtenção da licença
de funcionamento dos estabelecimentos de saúde.
Outro tema correlato que se coloca na Política para RSS é a questão dos
medicamentos. A população tem uma cultura de se automedicar corroborada pela
falta de fiscalização austera ao comércio de medicamentos. As residências acumulam
um acervo considerável de medicamentos fora do período de validade.
Esse depósito de produtos com potencial de risco à saúde pode ter o destino da lata
de lixo da cozinha, indo direto para o aterro sanitário. Essa temática está sendo tratada
na implementação da Política Nacional.
5.2.2.1 Diretrizes
1. Exigir os Planos de Gerenciamento de Resíduos das instituições públicas e
privadas e registar no sistema municipal de informações sobre resíduos.
2. Fiscalizar a elaboração e implementação dos Planos de Gerenciamento de
RSS.
3. Instituir a obrigatoriedade da segregação dos RSS entre os do Grupo D
(resíduos comuns) que somam aproximadamente 70% e os 30% outros
resíduos, que são os, de fato, infectantes ou perigosos.
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4. Instituir a coleta diferenciada entre os resíduos comuns e os
infectocontagiosos, na fonte geradora dos RSS; compatível com a implantação
de Plano de Gerenciamento nas unidades geradoras.
5. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica.
6. Criar cadastro de prestadores de serviço no município envolvidos no transporte
e processamento, referenciado no sistema municipal de informações sobre
resíduos sólidos.
7. Instituir cobrança pelo serviço de coleta, tratamento e disposição final por parte
do ente público operador, atendente aos geradores de RSS públicos e
privados.
8. Promover cursos de treinamento (geração, transporte e tratamento) para
cuidados com RSS e oferecer certificado a ser exigido por órgão de
licenciamento e fiscalização.
5.2.2.2 Estratégias (Instrumentos de Gestão)
5.2.2.2.1 Estratégias Legais (relativas Legislação e normas para o município)
1. Criar exigibilidade na implantação de Plano de Gerenciamento de Resíduos
dos Serviços de Saúde e seu encaminhamento ao Órgão Gestor dos RSS e
Vigilância Sanitária para acompanhamento e avaliação sistemática, além de
sua inclusão no Sistema Municipal de Informações sobre Resíduos Sólidos.
2. Aplicação da resolução Conama 358/2005 e da RDC 306 da ANVISA.
3. Promover o controle de segregação nas unidades de saúde com problemas na
manipulação dos perfuro cortantes e outros resíduos.
4. Desenvolver legislação municipal que defina diretrizes e exigências para os
RSS;
5.2.2.3 Infraestrutura Operacional
5.2.2.3.1 Instalações operacionais
1. Divulgar normas para implantação de ambientes exclusivos para manejo e
acúmulo de resíduos sépticos nos diversos tipos de serviços de saúde.
2. Fazer cumprir as normas para instalação de locais seguros (confinados) para
armazenamento e abrigo, interno e externo, aos resíduos infecto contagiosos
nos locais de geração de cada unidade de saúde.
3. Fazer cumprir normas para a estrutura física de área de acondicionamento,
acumulação e transbordo, elaborados junto ao código de obras (contendo
especificação de materiais, dimensionamento mínimo, distância dos outros
serviços, sistemas de segurança etc.).
5.2.2.3.2 Equipamentos operacionais
1. Exigir o adequado acondicionamento dos RSS por parte dos geradores;
2. Fiscalização nos locais de trabalho do correto manuseio;
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3. Uso obrigatório de EPI’s;
4. Exigir procedimentos com relação à segurança do trabalhador, junto à empresa
contratada para coletar RSS nas unidades públicas e privadas (exigência do
uso de uniforme, EPI’s; controle de falhas operacionais; unidades de
armazenamento (bombonas adequadas, etc.);
5. Exigências quanto à capacitação dos trabalhadores por parte das empresas,
visando diminuir e eliminar riscos à saúde do trabalhador.
5.2.2.4 Monitoramento e controle (fiscalização)
1.
2.
3.
4.

Promover fiscalização integrada com a Vigilância Sanitária;
Fazer cumprir normas e leis quanto aos usos de EPI’s e veículos específicos;
Implantar sistema de Controle de Transporte de Resíduos para os RSS;
Implantar rotina de acompanhamento: das empresas geradoras; das
transportadoras; das empresas de tratamento e as de disposição final dos
resíduos;
5. Formar e estruturar banco de dados dos RSS;
5.2.2.5 Comunicação e divulgação
1. Fazer conhecer por parte da população em geral, usuários de serviços de
saúde, sobre os cuidados necessários com essa tipologia de resíduos sólidos
e os procedimentos adequados de manipulação.
2. Tornar evidente na opinião pública e nos serviços de saúde em geral
(farmácias; hospitais; cínicas veterinárias; dentárias; ambulatórios públicos e
privados; serviços de tatuagem etc.) a importância em segregar com rigor os
resíduos sépticos dos resíduos comuns nesses tipos de serviços.
3. Implantação de mecanismos para acesso de conhecimento sobre os resíduos;
treinamento para manipulação; uso de EPI’s.
4. Envolver as entidades ligadas aos RSS em eventos públicos que abordem a
temática, sua segurança, aplicabilidade de normas e condutas;
5.2.2.6 Metas e prazos
As metas a seguir são adaptadas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
META 1: Implementar tratamento para os resíduos de serviço de saúde, conforme
indicado pelas Resoluções ANVISA e CONAMA pertinentes – 100% até 2019
*aplica-se a todos os geradores de RSS em municípios acima de 100 mil habitantes e
abaixo de 500 mil habitantes.
Prazo: Médio prazo.
META 2: Disposição final ambientalmente adequada de RSS – 100% até 2019: aplicar
a todos os serviços geradores de RSS
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*aplica-se a todos os geradores de RSS em municípios acima de 100 mil habitantes e
abaixo de 500 mil habitantes.
Prazo: Médio prazo.
META 3: Lançamento dos efluentes de serviços de saúde em atendimento às
Resoluções CONAMA pertinentes – 100% até 2019: aplicar a todos os serviços
geradores de RSS.
*aplica-se a todos os geradores de RSS em municípios acima de 100 mil habitantes e
abaixo de 500 mil habitantes.
Prazo: Médio prazo.
META 4: Inserção de informações sobre quantidade média mensal de RSS gerada
por grupo de RSS (massa ou volume) e quantidade de RSS tratada no Cadastro
Técnico Federal (CTF) aplicados a todos os geradores de RSS – 100% até 2019
*Aplicam-se a todos os serviços geradores de RSS, em municípios acima de 100 mil habitantes e
abaixo de 500 mil habitantes, deverão inserir informações dos PGRSS (Quantidades de RSS mensais
geradas por peso ou volume de cada grupo de resíduo, indicando a quantidade tratada, dentro de cada
grupo).

Prazo: Médio prazo.
DIRETRIZ ESPECÍFICA 3
5.2.3 Resíduos sólidos industriais
Com a nova legislação aliados aos acordos ambientais nacionais e
internacionais dos quais o Brasil é signatário, o setor industrial deverá se adequar às
metas do Plano de Ações para Produção e Consumo Sustentáveis, o que inclui a
Produção mais Limpa (P+L), o Plano Nacional de Mudança do Clima, além da Política
Nacional de Saneamento Básico e Política Nacional de Resíduos Sólidos.
A ausência de dados de geração das indústrias instaladas no território
municipal, especialmente no Distrito Industrial, conforme mostrado no Diagnóstico um
dos objetivos da Resolução CONAMA 313/2002, reforça a necessidade urgente de
trabalhar a elaboração de um inventário Estadual atualizado que subsidiará o Plano
Nacional para Gerenciamento de Resíduos Sólidos Industriais.
A ausência de informações sobre os tipos, a quantidade e os destinos dos
resíduos sólidos gerados no Parque Industrial municipal, estadual e nacional torna-se
importante, para que o poder público municipal promova esforços para mudar essa
situação.
É importante que se regulamente as obrigações dos geradores de resíduos
industriais estruturado num sistema declaratório de dados além de identificar as
indústrias com responsabilidade de implantação de logística reversa.
Incentivar os acordos setoriais locais e implantar sistemas de fiscalização, ao mesmo
tempo valorizar as iniciativas espontâneas de algumas cadeias produtivas em firmar
estruturas de gestão para sua logística reversa dará à municipalidade o
reconhecimento como autoridade local sobre os resíduos sólidos.
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5.2.3.1 Diretrizes
1. Exigência de Plano de Gerenciamento de Resíduos Industriais, na forma
estabelecida pela Lei 12.305/2010.
2. Promover a execução dos Planos com estrutura para fiscalização dos mesmos.
3. Identificar as cadeias produtivas existentes no município e promover um
inventário das atividades industriais.
4. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica.
5. Construção de um Banco de Dados que consolide as diversas bases de dados
distribuídas por diversos órgãos e que venha a se agregar ao Sistema
Municipal de Informações - SMIRS.
5.2.3.2 Estratégias (Instrumentos de Gestão)
5.2.3.2.1 Estratégias Legais (relativas Legislação e normas para o município)
1. Regulamentar as obrigações das cadeias produtivas sobre os resíduos
industriais, visando estruturar um sistema declaratório de dados e informações
a ser encaminhado ao gestor público pelos geradores.
2. Regulamentar no âmbito do município as decisões, regras e procedimentos das
Câmaras Setoriais de cada resíduo sujeito à Logística Reversa.
3. Estruturar as compras públicas de fornecedores de materiais industriais, com
base na A3P.
4. Criar legislação municipal que regulamente em nível local os descartes, criando
protocolos e procedimentos condizentes com o perfil do município, conforme
preceitua a Lei 12.305/2010.
5.2.3.3 Infraestrutura Operacional
5.2.3.3.1 Instalações operacionais
1. Exigir que as instalações sejam implantadas conforme o PMGIRS.
5.2.3.3.2 Equipamentos operacionais
1. Implantação de dispositivo de rastreamento em todos os veículos que exercem
atividades ligadas aos processos produtivos com produtos perigosos ou
potencialmente contaminantes;
5.2.3.4 Monitoramento e controle (fiscalização)
1. Construir Cadastro único de geradores.
2. Estabelecer regras para o Plano de Gerenciamento, respeitando o conteúdo
mínimo exigido na Política Nacional de Resíduos Sólidos; exigir sua elaboração
e fiscalizar a execução.
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3. Estabelecer Planos Mínimos visando pequenos geradores de Resíduos
Perigosos, respeitando o conteúdo mínimo exigido na Política Nacional de
Resíduos Sólidos; exigir sua elaboração e fiscalizar a execução.
4. Mapear locais de armazenamento irregulares de forma georreferenciada;
5.2.3.5 Comunicação e divulgação
1. Processo de divulgação dos procedimentos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
2. Promover parcerias do órgão licenciador com entidade setorial para: produzir
cartilhas de procedimentos; cursos de formação e informação; educação
continuada;
5.2.3.6 Metas e Prazos
Tabela 31 – Redução da geração de rejeitos da indústria com base no Inventário
Nacional de Resíduos Sólidos Industriais de 2014.

RI
Brasil
Região
Nordeste

2015
10

2019
20

2023
40

2027
60

2031
70

10

20

40

60

70

As metas a seguir são adaptadas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
META 1: Disposição final ambientalmente adequada de rejeitos industriais – 100%
até 2018.
Prazo: Curto prazo.
META 2: Redução da geração dos rejeitos da indústria, com base no Inventário
Nacional de Resíduos Sólidos Industriais de 2014 – 70% até 2031.
Prazo: Longo prazo.
DIRETRIZ ESPECÍFICA 4
5.2.4 Resíduos de logística reversa
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.
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5.2.4.1 Diretrizes
1. Promover os descartes regulares mínimos desses resíduos.
2. Definir a destinação para estes resíduos.
3. Seguir a definição expressa pelos acordos setoriais de cada cadeia
produtiva, apontando qual o processamento a ser feito para cada material.
4. Produzir um inventário sobre os resíduos da logística reversa no município
tomando-se como base o contexto nacional.
5. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica.
6. Uma vez identificadas as responsabilidades para cada tipo de resíduo,
promover debate sobre como preparar a cidade, com suas dinâmicas
sociais e econômicas, para integrar-se no processo da logística reversa
estadual, nacional e regional.
7. Planejar e implantar um Programa de Inclusão Digital Municipal.
5.2.4.2 Estratégias (Instrumentos de Gestão)
5.2.4.2.1 Estratégias Legais (relativas Legislação e normas para o município)
1. Regulamentar no âmbito do município as decisões e regulamentações dos
Acordos Setoriais de cada resíduo sujeito à Logística Reversa.
2. Definir, em nível local, as responsabilidades dos fabricantes no processo da
Logística Reversa.
3. Definir regras e procedimentos legais, em nível local, para que sejam
estabelecidas as responsabilidades dos fabricantes, importadores,
distribuidores, comerciantes, no processo da Logística Reversa, assumindo
assim o passivo do produto fabricado, findo seu ciclo de vida útil.
4. Proposta de legislação que permita a responsabilização dos agentes,
regulamentando em nível municipal o monitoramento da responsabilidade
compartilhada pelo ciclo de vida dos materiais e produtos.
5. Definir procedimentos de advertência, seguida de cobrança legal onerosa para
produtos descartados irregularmente.
6. Estabelecer regras e procedimentos para o recebimento e destinação
adequada dos Resíduos de Logística Reversa captados nos órgãos públicos,
advindos da implantação da Agenda Ambiental na Administração Pública –
A3P.
5.2.4.3 Infraestrutura Operacional
5.2.4.3.1 Instalações operacionais
1. Oferecer uma rede de Ecopontos que possam receber Resíduos da Logística
Reversa oriundos de pequenos geradores.
2. Instalar ponto de entrega voluntária de equipamentos eletroeletrônicos em
locais planejados pelo programa.
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3. Estabelecer parcerias com os fabricantes para instalações de PEV’s de
eletroeletrônicos.
5.2.4.3.2 Equipamentos operacionais
1. Promover a instalação de Recipientes específicos para descarte da população com
parcerias.
5.2.4.4 Monitoramento e controle
1. Identificar e cadastrar os responsáveis locais por receber e destinar cada tipo
de resíduo da logística reversa de forma adequada.
2. Definir forma de controle, visando atestar para onde se encaminha os resíduos
da logística reversa.
5.2.4.5 Comunicação e divulgação
1. Divulgar resultados dos acordos setoriais das diversas cadeias produtivas da
logística reversa.
2. Promover parcerias com fabricantes e fornecedores na orientação para a
população onde destinar os produtos da logística reversa.
3. Tornar os pontos de recolhimento dos materiais atraentes, apresentados com
destaque nos pontos de venda.
4. Disponibilizar informações sobre a logística reversa e a política nacional e
municipal de resíduos sólidos, junto aos pontos de recolhimento.
5.2.4.6 Metas e Prazos
As metas serão determinadas pelos Acordos Setoriais estabelecidos no âmbito
do Comitê Orientador para Implementação de Sistemas de Logística Reversa, que é
composto pelos ministérios do Meio Ambiente, da Saúde, da Fazenda, da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior.
Paralelamente, há iniciativas estaduais para a assinatura de acordos setoriais.
DIRETRIZ ESPECÍFICA 5
5.2.5 Resíduos sólidos de mineração
O setor mineral tem grande importância social e econômica para o país,
respondendo por 4,2% do PIB e 20% das exportações brasileiras. Além disso, um
milhão de empregos diretos (8% dos empregos da indústria) estão associados à
atividade de mineração, que está na base de várias cadeias produtivas.
Grandes volumes e massas de materiais são extraídos e movimentados na
atividade de mineração, na qual dois tipos de resíduos sólidos são gerados em
maiores quantidades, os estéreis e os rejeitos. Os estéreis são os materiais escavados
e são gerados pelas atividades de extração ou lavra no decapeamento da mina, não
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têm valor econômico e ficam geralmente dispostos em pilhas. Os rejeitos são resíduos
resultantes dos processos de beneficiamento a que são submetidas as substâncias
minerais. Esses processos têm a finalidade de padronizar o tamanho dos fragmentos,
remover minerais associados sem valor econômico e aumentar a qualidade, pureza
ou teor do produto final. Existem ainda outros resíduos, constituídos por um conjunto
diversificado de materiais, tais como efluentes de tratamento de esgoto, carcaças de
baterias e pneus, provenientes da operação das plantas de extração e beneficiamento
das substâncias minerais.
A quantificação do volume de resíduos sólidos gerados pela atividade de
mineração é difícil devido à complexidade e diversidade das operações e tecnologias
utilizadas nos processos de extração e beneficiamento das cerca de 80 substâncias
minerais não energéticas produzidas no país.
5.2.5.1 Diretrizes
1. Exigência de Plano de Gerenciamento de Resíduos de Resíduos de Mineração,
na forma estabelecida pela Lei 12.305/2010.
2. Promover a execução dos Planos com estrutura para fiscalização dos mesmos.
3. Identificar as cadeias produtivas existentes no município e promover um
inventário das atividades de mineração.
4. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica.
5. Construção de um Banco de Dados que consolide as diversas bases de dados
distribuídas por diversos órgãos e que venha a se agregar ao Sistema
Municipal de Informações - SMIRS.
5.2.5.2 Estratégias (Instrumentos de Gestão)
5.2.5.3 Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)
1. Estabelecer, a cada cinco (05) anos, cenários de tipologias de atividades
minerárias e a geração e destinação adequada de resíduos gerados na
mineração.
2. Criar legislação municipal que regulamente em nível local os descartes, criando
protocolos e procedimentos condizentes com o perfil do município, conforme
preceitua a Lei 12.305/2010.
5.2.5.4 Infraestrutura Operacional
5.2.5.4.1 Instalações
1. Exigir que as instalações sejam implantadas conforme o Plano de
Gerenciamento de Resíduos de Mineração do gerador (indústria mineradora).
5.2.5.4.2 Equipamentos
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1. Incentivar a implantação de dispositivo de rastreamento em todos os veículos
que exercem atividades ligadas aos processos produtivos com produtos
perigosos ou potencialmente contaminantes;
5.2.5.5 Monitoramento e controle (fiscalização)
1. Construir Cadastro único de geradores da indústria de mineração.
2. Estabelecer regras para o Plano de Gerenciamento, respeitando o conteúdo
mínimo exigido no Plano Nacional de Mineração; exigir sua elaboração e
fiscalizar a execução.
3. Mapear locais de armazenamento irregulares de forma georreferenciada;
5.2.5.6 Comunicação e divulgação
1. Processo de divulgação dos procedimentos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos referentes aos resíduos de mineração.
2. Promover parcerias do órgão licenciador com entidade setorial para: produzir
cartilhas de procedimentos; cursos de formação e informação; educação
continuada;
5.2.5.7 Metas e Prazos
A Tabela 32 mostra o percentual de destinação ambientalmente adequada de
Resíduos de Mineração, conforme meta do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.
Tabela 32 – Destinação ambientalmente adequada de Resíduos de Mineração (% peso)

RM
Brasil
Região
Nordeste

2015
80

2019
85

2023
90

2027
95

2031
100

80

85

90

95

100

As metas a seguir são adaptadas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
META 1: Levantamento de dados dos resíduos gerados pela atividade mineral no
território municipal, 90% até 2019.
Prazo: Médio prazo.
META 2: Destinação Ambientalmente Adequada de Resíduos de Mineração (% peso),
85 % até 2019.
Prazo: Médio prazo.
META 3: Implantação dos Planos de Gerenciamento de Resíduos de Mineração,
100% até 2023.
Prazo: Longo prazo.

91

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PMGIRS – PATOS – PB
DIRETRIZ ESPECÍFICA 6
5.2.6 Resíduos agrossilvopastoris
O crescimento do setor agrossilvopastoril nos últimos anos indica que a
geração de resíduos continuará aumentando e o seu manejo, tratamento e disposição
devem ser adequados, já que estas atividades dependem prioritariamente de recursos
naturais para existirem. O manejo adequado traz consigo também o benefício da
redução do gás metano, evitando sua emissão na atmosfera, reduzindo assim o
impacto provocado.
A principal limitação do estudo para a quantificação dos resíduos
agrossilvopastoris gerados nas áreas da agricultura, pecuária, silvicultura e
agroindústrias associadas, segundo o PNRS (2012), foi a falta de dados primários
sistematizados, índices de geração de resíduos para as diferentes produções e
criações (pelo menos em nível das 5 grandes regiões), bem como localização
geográfica das atividades. É importante ainda destacar que as embalagens vazias de
agrotóxicos são classificadas como “resíduos perigosos”, apresentando elevado risco
de contaminação humana e ambiental se descartadas sem o controle adequado.
Entre as principais sugestões para o aprimoramento das políticas para o setor
estão: a implementação de instrumentos legais que instituam como documento básico
das atividades o Plano de Gerenciamento dos Resíduos no Setor Agrossilvopastoril;
a inclusão do setor no Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos; o
incentivo ao aproveitamento energético dos resíduos agrossilvopastoris através de
sistemas de tratamento (combustão ou biodigestão) individuais ou consorciados; a
criação de fundos de investimento que visem a implementação de projetos ecoeficientes na produção e agroindústrias primárias associadas ao setor
agrossilvopastoril, buscando a minimização da geração de resíduo e manejo
adequado dos mesmos; a elaboração de políticas que subsidiem o manejo florestal,
indicando a necessidade do plano de manejo dos resíduos que sobram no campo.
5.2.6.1 Diretrizes
I.
II.
III.

IV.
V.

VI.

Destinação adequada dos resíduos da agroindústria para compostagem,
biodigestão ou outras tecnologias apropriadas.
Fiscalizar os Planos de Gerenciamento de Resíduos Agrossilvopastoris.
Identificar as cadeias produtivas existentes no município e promover um
inventário das atividades agrossilvopastoris, a partir do próximo Censo
Agropecuário (2015).
Avaliar a logística e a viabilidade social, ambiental e econômica do processo
de utilização dos resíduos agrossilvopastoris.
Construção de um Banco de Dados que consolide as diversas bases de dados
distribuídas por diversos órgãos e que venha a se agregar ao Sistema
Municipal de Informações - SMIRS.
Destinar adequadamente os resíduos agrossilvopastoris por compostagem,
biodigestão ou outras tecnologias, desde que atenda a Política Nacional de
Mudanças Climáticas.
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5.2.6.2 Estratégias para a diretriz I
Estratégia 1: Avaliar o potencial dos resíduos da agroindústria como fontes de
nutrientes e condicionadores do solo para as atividades agrossilvopastoris e para a
geração de energia.
Estratégia 2: Identificar e monitorar junto ao setor agroindustrial, os insumos
agrossilvopastoris geradores de resíduos visando apontar o tratamento e a destinação
adequados.
Estratégia 3: Estimular e apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de tecnologias de
aproveitamento dos resíduos da agroindústria visando à redução da contaminação
biológica, por metais pesados e demais contaminantes químicos que possam estar
presentes nesses resíduos.
Estratégia 4: Proporcionar incentivos financeiros e fiscais para implementação de
tecnologias para tratamento e aproveitamento dos resíduos gerados pela agricultura
familiar.
5.2.6.3 Estratégias para a diretriz II
Estratégia 1: Desenvolver e divulgar propostas adaptadas localmente para
segregação de resíduos recicláveis secos no meio rural e para sua destinação
adequada, priorizando áreas com maior concentração populacional.
Estratégia 2: Promover eventos e campanhas para divulgar e discutir a importância
do aproveitamento de resíduos orgânicos e minerais para a produção agrícola no
âmbito municipal.
Estratégia 3: Revisar as normas técnicas e legais para possibilitar e facilitar o
aproveitamento dos resíduos Agrossilvopastoris.
Estratégia 4: Estabelecer incentivos, isenções fiscais e linhas de financiamento para
pesquisa, desenvolvimento e inovação tecnológica com vistas ao aproveitamento de
resíduos agrossilvopastoris.
5.2.6.4 Estratégias para as diretrizes III a VI
Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)
Estratégia 1: Estabelecer, a cada cinco (05) anos, cenários de tipologias de
atividades agrossilvopastoris e a geração e destinação adequada de resíduos
agrossilvopastoris gerados no município.
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Estratégia 2: Criar legislação municipal que regulamente em nível local os descartes,
criando protocolos e procedimentos condizentes com o perfil do município, conforme
preceitua a Lei 12.305/2010.
Estratégia 3: Promover eventos e campanhas para divulgar e discutir a importância
do aproveitamento de resíduos orgânicos e minerais para a produção agrícola do
município.
5.2.6.5 Infraestrutura Operacional
5.2.6.5.1 Instalações
1. Incentivar a criação de instalações adequadas para o recebimento de resíduos
agrossilvopastoris.
5.2.6.5.2 Equipamentos
1. Incentivar a implantação de dispositivo de rastreamento em todos os veículos
que exercem atividades ligadas aos processos produtivos com produtos
perigosos ou potencialmente contaminantes.
5.2.6.6 Monitoramento e controle (fiscalização)
1. Construir Cadastro único de geradores de resíduos agrossilvopastoris.
2. Estabelecer regras para o Plano de Gerenciamento de Resíduos
Agrossilvopastoris exigir sua elaboração e fiscalizar a execução.
3. Mapear locais de armazenamento e descarte irregulares de forma
georreferenciada;
5.2.6.7 Comunicação e divulgação
1. Processo de divulgação dos procedimentos da Política Nacional de Resíduos
Sólidos referentes aos resíduos agrossilvopastoris.
2. Promover parcerias do órgão licenciador com entidade setorial para: produzir
cartilhas de procedimentos; cursos de formação e informação; educação
continuada;
5.2.6.8 Metas e Prazos
A Tabela 33 mostra as metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos para os
resíduos agrossilvopastoris.
Tabela 33 – Inventário de resíduos agrossilvopastoris (%)

AGROSSILVOPASTORIS 2015 2019
Brasil
100 100
Região Nordeste
100
100

2023
100
100

2027 2031
100 100
100 100

94

PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
PMGIRS – PATOS – PB
A meta a seguir é adaptada do Plano Nacional de Resíduos Sólidos
META 1: Promover o inventário municipal de resíduos sólidos agrossilvopastoris até
2020.
Prazo: Médio prazo.
DIRETRIZ ESPECÍFICA 7
5.2.7 Resíduos de transportes
De acordo com o art. 13 da Lei 12.305/2010, que institui a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, os resíduos sólidos de serviços de transporte são aqueles
originários de portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e
passagens de fronteira.
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.
Além do resíduo orgânico são geradas embalagens em geral, cargas em perdimento,
apreendidas ou mal acondicionadas, resíduos de manutenção dos meios de
transportes, pneus, óleos lubrificantes, entre outros.
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. Outro instrumento regulador importante relacionado aos resíduos
de transporte corresponde a resolução CONAMA 05/93, que dispõe sobre o
gerenciamento de resíduos sólidos gerados nos portos, aeroportos, terminais
ferroviários e rodoviários.
Neste sentido, as diretrizes e estratégias propostas para os resíduos de
transporte buscam nortear as ações e preencher as lacunas existentes no
gerenciamento desses resíduos no município, com base nos principais instrumentos
reguladores existentes e no PNRS.
5.2.7.1 Diretrizes
1. Fortalecer o gerenciamento dos resíduos sólidos de terminais rodoviários e
aeroportos.
2. Exigir dos administradores dos terminais rodoviários e aeroportos em operação
ou a serem implantados no município a elaboração dos Planos de
Gerenciamento de Resíduos, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelos
órgãos de meio ambiente e de saúde competentes.
3. Fomentar pesquisas e criar campanhas e mecanismos que estimulem a
diminuição da geração e tratamento dos resíduos perigosos dos setores de
transporte na parte interna dos terminais, em que ocorrem operações de carga
e descarga de mercadorias, ou de embarque e desembarque de passageiros.
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5.2.7.2 Estratégias para a diretriz 1
Estratégia 1: Elaborar ou revisar e implementar os Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos fazendo uso da legislação vigente.
Estratégia 2: Elaborar manuais para capacitação permanente de público-alvo para o
gerenciamento de resíduos sólidos de portos, aeroportos, terminais alfandegários,
rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira.
Estratégia 3: Elaborar e implementar programas de educação ambiental permanente
para trabalhadores, com o foco na gestão de resíduos de terminais rodoviários e
aeroportos.
5.2.7.3 Estratégias para a diretriz 2
Estratégia 1: Intensificar as ações de supervisão dos prestadores de serviço que
atuam nas etapas do gerenciamento de resíduos sólidos, pelos administradores dos
terminais rodoviários e aeroportos.
Estratégia 2: Implantar a coleta seletiva e viabilizar fluxo de logística reversa,
priorizando a participação de associações de catadores, quando aplicável.
5.2.7.4 Estratégias para a diretriz 3
Estratégia 1: Divulgar para a sociedade e órgãos intervenientes informações sobre a
quantidade média mensal de resíduos gerados e tratados em terminais rodoviários e
aeroportos.
Estratégia 2: Inserir informações relativas à gestão de resíduos gerados nos terminais
rodoviários e aeroportos no SINIR.
DIRETRIZ ESPECÍFICA 8
5.2.8 Resíduos de serviços públicos de saneamento básico
Os resíduos de serviços públicos de saneamento são os gerados em atividades
relacionadas ao tratamento da água (Estação de Tratamento de Água – ETA), ao
tratamento do esgoto sanitário (Estação de Tratamento de Esgoto – ETE), e a
manutenção dos sistemas de drenagem e manejo das águas pluviais.
Com relação às águas pluviais, a rede de drenagem de uma cidade é dividida em
micro e macro drenagem, a primeira conduz os resíduos da lavagem de calçadas, de
praças, feiras e mais uma série de atividades comerciais e industriais, que são levadas
a circular superficialmente pelas ruas; em redes de drenagem que formam as galerias
de águas pluviais, infraestrutura de caminhos subterrâneos alimentados por bocas de
lobo.
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A macrodrenagem é formada por rios e córregos que recebem o volume das
águas conduzidas pela rede de drenagem que não se infiltram e não evaporam no
processo de “lavagem” feito pelas precipitações e ações humanas.
O escoamento superficial que acaba na macrodrenagem encaminha uma série
de detritos e diversos materiais que contribuem para o assoreamento (acumulo de
detritos) nas redes de infraestrutura de drenagem da cidade.
Nos períodos de seca, os materiais de diversas características podem
acumular estreitando os canais e galerias que conduzem das águas nos períodos de
chuva. O acúmulo de materiais na micro e macrodrenagem trazem consequências
como o extravasamento dos rios e córregos provocando enchentes.
5.2.8.1 Diretrizes
1. Estabelecer cronograma de limpeza da micro e macrodrenagem, de acordo
com a ocorrência de chuvas, visando reduzir os impactos econômicos e
ambientais por ocorrência de alagamentos e enchentes.
2. Reduzir, por meio de ensaios de caracterização, o volume de resíduos de
limpeza de drenagens levados a aterro de resíduos perigosos.
3. Estruturar e capacitar equipe gerencial específica.
4. Responsabilizar os agentes poluidores identificados a partir de análises dos
lodos dos processos de dragagem ou desassoreamento de corpos d’água.
5. Intensificar o trabalho preventivo junto à população residente em áreas sujeitas
a alagamentos e enchentes.
5.2.8.2 Estratégias (instrumentos de gestão)
5.2.8.2.1 Estratégias Legais (relativas as normas e procedimentos)
Estabelecer procedimentos para coleta e análise físico-química e bacteriológica
dos produtos de desassoreamento (lodos), tornando obrigatória a análise periódica do
material que é produto da dragagem desses corpos d’água – à montante e à jusante
de todas os pontos de despejo de efluentes no sistema hídrico;
1. Implantar processos visando responsabilizar o agente poluidor pelos custos de
disposição do material contaminado em aterro adequado, pela reparação do
dano causado e obrigação da adoção de medidas e instalações de tratamento
de seus efluentes;
2. Compatibilizar instrumentos com o Plano Diretor de Drenagem e Plano Diretor
de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário;
3. Planejar o monitoramento da composição do lodo proveniente do trabalho de
dragagem nos corpos d’água que recebem tais efluentes, visando identificar o
potencial agente poluidor.
4. Registrar resultados de monitoramento no Sistema Municipal de Informações
sobre Resíduos.
5. Monitorar relatórios de análises de produtos de desassoreamento e de
estações de tratamento de água e esgoto, estabelecendo procedimentos para
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coleta e análise físico-química dos lodos de maneira a possibilitar a
identificação do agente poluidor.
6. Identificação de empresas detentoras de estação de tratamento de águas e
efluentes, gerando normas e procedimentos para informações de tratamento
para destinação do lodo.
7. Monitorar a macro e micro drenagem que recebe cargas potencialmente
poluidoras vindas de estações de tratamento de efluentes operadas por
empresas.
5.2.8.3 Infraestrutura Operacional
Não foram definidos Estratégias Operacionais para estes resíduos, pois a sua
operacionalidade depende de convênio futuro com a Concessionária.
5.2.8.4 Monitoramento e controle
1. Identificar e cadastrar os responsáveis locais por receber e destinar cada tipo
de resíduo da logística reversa (RSE) de forma adequada.
2. Definir forma de controle, visando atestar para onde se encaminha os resíduos
da logística reversa;
5.2.8.5 Comunicação e divulgação
Promover campanhas junto a sociedade para manutenção e limpeza de
quintais e bueiros, além de incentivar a prática de não descartar resíduos em vias
públicas.
1. Tornar as campanhas de conscientização permanentes.
5.2.8.6 Metas e Prazos
META 1: Promover estudos técnicos para implantar as unidades de recepção dos
resíduos de saneamento adequada para recebimento deste material – 2018.
Prazo: Curto prazo
META 2: Promover e desenvolver programas de educação ambiental junto à
população atingida por alagamentos e enchentes no município – 2016.
Prazo: Curto prazo
META 3: Promover e desenvolver programas de educação ambiental junto à
população do entorno do Canal do Frango, do São Sebastião e do Noé Trajano - 2014.
Prazo: Curto prazo
META 3: Promover estudos para implantação dos procedimentos de coleta e análise
dos lodos gerados nas ETE e ETA do município em parceria com a CAGEPA – 2016.
Prazo: Curto prazo
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6

PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

Considerando as informações obtidas na fase de diagnóstico deste PMGIRS, a
partir das quais foi possível fazer uma análise sobre a situação atual da gestão de
resíduos sólidos em Patos, esta etapa do Plano diz respeito aos programas, projetos
e ações necessários para a implementação das diretrizes propostas. Neste item são
definidos também os custos estimados para cada ano no horizonte temporal deste
plano.
Objetivando atender as demandas referentes aos serviços de limpeza urbana,
e o manejo dos resíduos sólidos para o município de Patos-PB, foram propostos (dez)
10 programas com os respectivos projetos e ações a serem executados, traduzindo,
desta forma, a implementação das estratégias para alcance dos objetivos e metas
estabelecidos.
Os programas são o elo entre os gestores públicos e sociedade civil,
consideram as previsões para o orçamento municipal e as oportunidades de apoio
oferecidas pelo governo federal, principalmente, por meio de repasses de recursos
(convênios, contratos de repasse, outros). Para tanto, desdobram-se em projetos e
são acompanhados de ações práticas e metas para a concretização de objetivos
comuns preestabelecidos, devendo ser monitorados quanto à sua evolução, por meio
de indicadores de desempenho, conforme determinam as políticas públicas federais
dos Ministérios de Meio Ambiente e das Cidades. As metas adotadas para este
PMGIRS-Patos são de natureza quantitativa.
Neste sentido estes são os principais programas definidos para o Plano, no
contexto da atual administração:


PROGRAMA 1: Universalização dos serviços de limpeza urbana

Objetivo: atender a Lei 12.305/2010 e a Lei de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007)
em que deve atender a toda população com a prestação dos serviços de limpeza
urbana e manejo de RSU.
Para atendimento deste Programa se faz necessário o desenvolvimento e
implementação dos seguintes projetos.
o
o
o
o


PROJETO 1: Universalização da coleta
PROJETO 2: Patos Limpeza
PROJETO 3: Coleta de Inservíveis
PROJETO 4: Melhoria operacional dos SLU

PROGRAMA 2: Melhoria institucional

Objetivo: atender com infraestrutura adequada todos os serviços operacionais com
apoio administrativo necessário para atendimento a estes serviços.
Para atendimento deste Programa se faz necessário o desenvolvimento e
implementação dos seguintes projetos.
o PROJETO 1: Melhoria institucional da sede administrativa da SESP
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o PROJETO 2: Melhoria institucional da sede operacional da SESP


PROGRAMA 3: Recuperação de áreas degradadas

Objetivo: atender a Lei 12.305/2010 quanto a recuperação das áreas degradadas
pela disposição irregular de RSU, no caso o Lixão municipal.
Para atendimento deste Programa se faz necessário o desenvolvimento e
implementação dos seguintes projetos.
o PROJETO 1: Projeto executivo da recuperação ambiental do Lixão de
Patos
o PROJETO 2: Licenciamento ambiental do projeto
o PROJETO 3: Implantar projeto de recuperação ambiental
o PROJETO 4: Monitoramento ambiental da área degradada


PROGRAMA 4: Gestão dos resíduos da construção civil

Objetivo: atender a Lei 12.305/2010 quanto a gestão dos resíduos da construção civil,
com ações e instalações que atendam a legislação vigente.
Para atendimento deste Programa se faz necessário o desenvolvimento e
implementação dos seguintes projetos.
o PROJETO 1: Elaborar o Plano Municipal de Gerenciamento de
Resíduos da Construção Civil
o PROJETO 2: Elaborar projeto executivo de Estação de Transbordo e
Triagem – ATT
o PROJETO 3: Elaborar projeto executivo de Unidade Recicladora de
RCC
o PROJETO 4: Elaborar projeto executivo de Aterro de Reservação – AR
o PROJETO 5: Fiscalização, monitoramento e controle


PROGRAMA 5: Coleta Seletiva

Objetivo: atender a Lei 12.305/2010 quanto ao planejamento e a implantação da
coleta seletiva no território municipal.
Para atendimento deste Programa se faz necessário o desenvolvimento e
implementação dos seguintes projetos.
o
o
o
o
o


PROJETO 1: Elaborar projeto de coleta seletiva de resíduos secos
PROJETO 2: Elaborar projeto de coleta seletiva de resíduos úmidos
PROJETO 3: Implantar o projeto de coleta seletiva de resíduos secos
PROJETO 4: Implantar o projeto de coleta seletiva de resíduos úmidos
PROJETO 5: Divulgação semestral do programa

PROGRAMA 6: Educação ambiental
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Objetivo: atender a Lei 12.305/2010 quanto ao planejamento e implantação de
projeto de coleta seletiva de resíduos secos e de resíduos úmidos no território
municipal.
Para atendimento deste Programa se faz necessário o desenvolvimento e
implementação dos seguintes projetos:
o PROJETO 1: Elaborar projeto municipal de educação ambiental
o PROJETO 2: Comunicação e divulgação do projeto


PROGRAMA 7: Instalações operacionais

Objetivo: atender a Lei 12.305/2010 com um conjunto de infraestrutura e instalações
operacionais que deem suporte a gestão integrada dos RSU no território municipal.
Para atendimento deste Programa se faz necessário o desenvolvimento e
implementação dos seguintes projetos.
o PROJETO 1: Promover a implantação de Unidade de Triagem de
Resíduos Secos
o PROJETO 2: Promover a implantação de Ecopontos
o PROJETO 3: Promover a implantação de lixeirinhas de 50 L
o PROJETO 4: Promover a implantação de Pontos de Entrega voluntária
– PEVs
o PROJETO 5: Promover a implantação de áreas de transbordo e triagem
– ATT


PROGRAMA 8: Sustentabilidade financeira dos SLU

Objetivo: atender a Lei 12.305/2010 e a Lei de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007)
quanto a se conseguir a sustentabilidade financeira do sistema de limpeza urbana.
Para atendimento deste Programa se faz necessário o desenvolvimento e
implementação dos seguintes projetos.
o PROJETO 1: Elaborar/ atualizar a base do cadastro municipal
o PROJETO 2: Elaborar estudos para sistema de cobrança dos SLU
conforme Lei 12.305/2010
o PROJETO 3: Mensagens educativas no sistema lançado anualmente
o PROJETO 4: Comunicação e divulgação do programa


PROGRAMA 9: Legislação e normas sobre a gestão dos RSU

Objetivo: atender a Lei 12.305/2010 e a Lei de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007)
com o desenvolvimento de legislações específicas, de modo a se obter a gestão
integrada dos RSU.
Para atendimento deste Programa se faz necessário o desenvolvimento e
implementação dos seguintes projetos.
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o PROJETO 1: Elaborar dispositivo legal (Regulamento de Limpeza
Urbana)
o PROJETO 2: Elaborar estudos para sistema de cobrança dos SLU
conforme Lei 12.305/2010
o PROJETO 3: Mensagens educativas no sistema lançado anualmente.


PROGRAMA 10. Sistema de Disposição Final dos RSU
o PROJETO 1: Estudo de seleção de áreas para a disposição final
adequada dos RSU
o PROJETO 2: Elaboração de Projeto Executivo do sistema integrado de
tratamento e disposição final dos RSU
o PROJETO 3: Elaboração dos Estudos Ambientais

Os quadros 1 a 48 mostram os dez (10) programas sugeridos por este PMGIRS,
destacando seus projetos, objetivos, ações a serem desenvolvidas, agente
responsável pelo desenvolvimento da ação, bem como os prazos e metas estipulados
para cada projeto. Além disso, apresentam-se o detalhamento dos investimentos em
cada programa, indicando para cada ação, quanto deve custar o projeto de acordo
com os prazos estabelecidos. Foram incluídos códigos para cada projeto de tal forma
que o primeiro numeral corresponde ao Programa, o segundo ao Projeto e o terceiro
a ação.
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Quadro 1 - Projeto de universalização da coleta de RSD

1–
Universalização
da coleta

PROJETO

OBJETIVO

Promover o
atendimento a 100%
da população
residente no
município

AÇÕES
DESENVOLVIDAS
AÇÃO 1
Ampliar a cobertura da
coleta regular de RSD em
toda área urbana
AÇÃO 2
Ampliar a cobertura da
coleta regular de RSD em
todo distrito de Santa
Gertrudes

AGENTE
RESPONSÁVEL

Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SESP
Sociedade

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

PRAZO

META ADOTADA

Curto

Índice de cobertura
atual: 97%
Aumentar em 2016 para
98%
Aumentar para 99% em
2017.
Atingir 100% até 2018

Curto
Prazo

Zona Rural
Santa Gertrudes –
Distrito
100% até 2016

Projeto 1.1.2
R$ 25.532,44

PRAZO

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Médio e
Longo
Prazo

Meta 1:
2021 – aumentar 10%
2023 – aumentar 10%
2025 – aumentar 5%
Até 2034 – 100%

Curto
Prazo

Meta 2: atender 100%
até 2016

Projeto 1.1.1
R$ 309.370,43

PROJETO

OBJETIVO

2 – Projeto
Patos Limpeza

Quadro 2 - Projeto Patos Limpeza

Promover o
atendimento a toda
área pavimentada
com serviços de
varrição e capinação
de vias e pintura me
meio fio

AÇÕES
DESENVOLVIDAS
AÇÃO 1
Ampliar a cobertura do
índice de varrição manual
e capinação em toda área
urbana pavimentada
AÇÃO 2
Ampliar a cobertura do
índice de varrição e
capinação nas vias
pavimentadas do distrito
de Santa Gertrudes

AGENTE
RESPONSÁVEL
Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SESP
Sociedade

Projeto 1.2.1
R$ 184.016,86

Projeto 1.2.2
R$ 6.573,00

103

PROGRAMA 1 – UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA – PMGIRS – PATOS
Quadro 3 - Projeto Coleta de Inservíveis

3 – Projeto Coleta
de Inservíveis

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

Promover a coleta
de resíduos
volumosos
(Móveis, geladeiras,
fogões) de forma
programada em
cada bairro

AÇÃO 1
Planejar projeto Coleta de
inservíveis onde a
população disponibiliza
de forma programada
seus resíduos Volumosos
AÇÃO 2
Promover a reutilização
de alguns móveis
reaproveitáveis para
doação social a
população carente

AGENTE
RESPONSÁVEL

Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SESP
Sociedade

PRAZO

Curto
Prazo

Curto
Prazo

META ADOTADA
Planejar Programa até
2015.
Implantar Programa no
segundo semestre de
2015 em 50% da área
urbana
Implantar Programa no
primeiro semestre de
2016 nos 50% restantes
da área urbana

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)
Projeto 1.3.1
R$ 356.250,00

Projeto 1.3.2
R$ 270.000,00

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

AGENTE
RESPONSÁVEL

PRAZO

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

4 – Melhoria
operacional dos SLU

Quadro 4 - Projeto de melhoria operacional dos SLU

Melhorar a
prestação dos
serviços de Limpeza
urbana com
equipamentos
compatíveis e
sempre que possível
com inovações
tecnológicas (coleta
mecanizada,
varredeiras com
aspiração, etc.)

AÇÃO 1
Promover o uso de
equipamentos adequados
aos serviços

Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
SEMADS

Curto
Prazo

Meta: até 2018

Projeto 1.4.1
R$ 490.000,00
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Quadro 5 - Investimentos do programa de universalização de serviços de limpeza urbana

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA 1: UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA
CÓDIG
PRAZOS/ CUSTOS
PROJETO

OBJETIVOS

AÇÕES

1.

1. UNIVERSALIZA
ÇÃO DA
COLETA

1.1.1

Promover o atendimento
a 100% da população
residente o município

1.

2.

1.

Promover o atendimento
a toda área
pavimentada com
serviços de varrição e
capinação de vias e
pintura de meio fio

1.
2. PATOS
LIMPEZA

3. COLETA DE
INSERVIVEIS

Ampliar a cobertura da
coleta regular de RSD em
toda área urbana

O DO
PROJET
O

1.

Promover a coleta de
resíduos volumosos

Ampliar a cobertura da
coleta regular de RSD em
todo distrito de Santa
Gertrudes

Ampliar a cobertura do
índice de varrição manual
e capinação em toda área
urbana pavimentada

Ampliar a cobertura do
índice de varrição e
capinação nas vias
pavimentadas no distrito
de Santa Gertrudes
1. Planejar projeto Coleta de
Inservíveis onde a

1.1.2

1.2.1

2.

1.2.2

1.3.1

IMEDIAT
O

CURTO

MÉDIO

LONGO

2019
R$18.401,7
2020
R$18.401,7
2021
R$18.401,7
2022
R$ 18.401,7

2023
R$ 18.401,7
2024
R$ 18.401,7

2015
R$ 77.342,61
2016
R$ 77.342,61
2017
R$ 77.342,61
2018
R$ 77.342,61

2015
R$ 6.383,11
2016
R$ 6.383,11
2017
R$ 6.383,11
2018
R$ 6.383,11
2015
R$18.401,7
2016
R$18.401,7
2017
R$18.401,7
2018
R$ 18.401,7
2015
R$ 2.191,00
2016
R$ 2.191,00
2017
R$ 2.191,00

2015
R$ 118.750
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(móveis, geladeira
fogões) de forma
programada em cada
bairro

população disponibiliza de
forma programada seus
resíduos volumosos.

4. MELHORIA
OPERACIONAL
DOS SLU

Melhorar a prestação
dos serviços de limpeza
urbana com
equipamentos
compatíveis e sempre
que possível com
inovações tecnológicas
(coleta mecanizada,
varredeiras com
aspiração, etc.)

2017
R$ 118.750

2.

1.

2016
R$ 118.750

Promover a reutilização
de alguns móveis
reaproveitáveis para
doação social a
população carente

1. Promover o uso de
equipamentos adequados
aos serviços

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA

2015
R$ 90.000,00

1.3.2

2016
R$ 90.000,00

2017
R$ 90.000,00

1.4.1

2015
R$ 122.500
2016
R$ 122.500
2017
R$ 122.500
2018
R$ 122.500
R$
1.531.332,6
1

R$
73.606,75

R$ 36.803,37

R$ 1.641.742,73
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Quadro 6 - Projeto de melhoria institucional da sede da SESP

1 – Elaborar projeto
para a melhoria
institucional da Sede
Administrativa da SESP

PROJETO

OBJETIVO

Desenvolver o
projeto para
adequação e
ampliação da
infraestrutura física
da SESP

AÇÕES
DESENVOLVIDAS
AÇÃO 1
Promover estudos para
planejamento de espaços
otimizados das salas na
SESP Ex: Ilhas de
Trabalho
AÇÃO 2
Promover estudos para
otimização dos
equipamentos utilizados
na gestão

AGENTE
RESPONSÁVEL

PRAZO

META ADOTADA

Meta 1: até 2018
Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
Sociedade
PARCEIROS

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Projeto 2.1.1
R$ 34.800,00

Curto
Prazo
Meta 2: até 2015

Projeto 2.1.2
R$ 18.500,00

Quadro 7 - Projeto de melhoria institucional da sede operacional - DLU

2 – Elaborar projeto para
a melhoria institucional
da Sede Operacional DLU

PROJETO

OBJETIVO

Desenvolver projeto
para adequação e
ampliação da
infraestrutura física
da sede do DLU

AÇÕES
DESENVOLVIDAS
AÇÃO 1
Promover estudos para
planejamento da
otimização do espaço
físico da garagem
operacional.
AÇÃO 2
Promover estudos para
planejamento da
ampliação da Sede do
DLU

AGENTE
RESPONSÁVEL

Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
Sociedade
PARCEIROS

PRAZO

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Meta 1: Licenciar até
segundo semestre de
2015

Projeto 2.2.1
R$ 28.500,00

Meta 2: Implantar até
dezembro de 2015

Projeto 2.2.2
R$ 187.500,00

Curto
Prazo
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Quadro 8 - Investimentos do programa de melhoria institucional

PROJETO

1. Melhoria
institucional
da sede
administrativa
da SEMADS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA 2: MELHORIA INSTITUCIONAL
CÓDIGO
PRAZOS/ CUSTOS
OBJETIVOS
AÇÕES
DO
IMEDIATO
CURTO
MÉDIO
PROJETO
2015
1. Promover estudos para
R$ 11.600,00
planejamento de espaços
2016
otimizados das salas na
2.1.1
R$ 11.600,00
SEMADS. Ex.: ilhas de
1. Desenvolver o projeto para
2017
trabalho
adequação e ampliação da
R$ 11.600,00
infraestrutura física da
2015
2.
Promover
estudos
para
R$
6.166,67
SEMADS
otimização dos
2016
2.1.2
R$ 6.166,67
equipamentos utilizados na
2017
gestão

LONGO

R$ 6.166,67

Promover estudos pra
planejamento da otimização
do espaço físico da garagem
operacional.
1.

2. Melhoria
institucional
da sede
operacional
da SESP

1.

Desenvolver o projeto para
adequação e ampliação da
infraestrutura física da sede
do DLU

Promover estudos para
planejamento da ampliação
da sede do DLU

Até 2°
semestre
de 2015

2.2.1

R$ 28.500,00

Até
dezembro
de 2015

2.

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA

2.2.2

R$ 187.500,0

R$ 0,00

R$269.300

R$ 0,00

R$
0,00

R$ 269.300,00
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Quadro 9 - Projeto executivo de recuperação ambiental do Lixão de Patos

1 – Elaborar Projeto
Executivo da
recuperação ambiental
do Lixão de Patos

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

Desenvolver o
projeto de
recuperação
ambiental do lixão
de Patos

AÇÃO 1
Promover estudos
preliminares e análises
físico químicas e
bacteriológicas do
efluente
AÇÃO 2
Promover estudos
geotécnicos sobre a
massa de RSU aterrada
AÇÃO 3
Projeto Executivo de
Recuperação ambiental
do Lixão

AGENTE
RESPONSÁVEL

Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS

PRAZO

Prazo
Imediato

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Meta 1: até 2014

Projeto 3.1.1
R$ 15.250,00

Meta 2: até 2014

Projeto 3.1.2
R$ 20.250,00

Meta 3: até 2014

Projeto 3.1.3
R$ 187.500,00

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Meta 1: Licenciar até
segundo semestre de
2015
Licenciamento Municipal

Projeto 3.2.1
R$ 8.235,00

Meta 2: Implantar até
dezembro de 2015

Projeto 3.2.2
R$ 11.250,00

PROJETO

OBJETIVO

2–
Licenciamento
ambiental do
projeto

Quadro 10 - Licenciamento ambiental do projeto

Promover a
aprovação do
Projeto Executivo
mediante
Licenciamento
Ambiental

AÇÕES
DESENVOLVIDAS
AÇÃO 1
Elaborar Programa de
Recuperação de área
degradada
AÇÃO 2
Monitorar o projeto
durante a fase de
implantação

AGENTE
RESPONSÁVEL
Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SESP

PRAZO

Curto
Prazo
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Quadro 11 - Implantação do projeto de recuperação ambiental

3 – Implantar
projeto de
recuperação
ambiental

PROJETO

OBJETIVO

Promover a
implantação do
projeto Executivo

AÇÕES
DESENVOLVIDAS
AÇÃO 1
Planejar etapas de
implantação
AÇÃO 2
Implantar projeto com
controle de obras – as
built

AGENTE
RESPONSÁVEL
Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SESP

PRAZO

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Meta 1: até 2016

Projeto 3.3.1
R$ 3.240.000,00

Curto
Prazo
Meta 2: 2016

Projeto 3.3.2
R$ 16.200,00

Quadro 12 - Projeto de monitoramento ambiental da área degradada

4 – Monitoramento
Ambiental da área
degradada

PROJETO

OBJETIVO

Promover o
monitoramento e
controle ambiental
da área recuperada

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

AÇÃO 1
Promover contratação
com Universidade (s)
para o monitoramento da
área durante implantação
e pós recuperação

AGENTE
RESPONSÁVEL

PRAZO

Curto
Prazo
Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SESP

Curto e
Médio
Prazo

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Meta 1: 06 meses antes
do início da execução
promover contratação da
instituição responsável
pelo monitoramento

Projeto 3.4.1
R$ 13.500,00

Meta 2: Monitorar por 10
anos com relatórios
trimestrais nos 2
primeiros anos e a cada
6 meses no restante do
tempo monitorado

Projeto 3.4.2
R$ 337.500,00
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Quadro 13 - Investimentos do programa de recuperação de áreas degradadas.

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA 3: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS
PROJETO

OBJETIVOS

AÇÕES
Promover estudos
preliminares e análises
físico-químicas e
bacteriológicas do
efluente
2. Promover estudos
sobre a massa de RSU
aterrada
3. Projeto executivo de
recuperação ambiental
do lixão

CÓDIGO
DO
PROJETO

PRAZOS/ CUSTOS
IMEDIATO

CURTO

MÉDIO

LONGO

1.

1. PROJETO
EXECUTIVO DA
RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL DO
LIXÃO DE PATOS

1.

Desenvolver o projeto de
recuperação ambiental
do lixão de Patos

1.

2. LICENCIAMENTO
AMBIENTAL DO
PROJETO

1.

Promover a aprovação
do Projeto Executivo
mediante Licenciamento
Ambiental

2.

1.
3. IMPLANTAR
PROJETO DE
RECUPERAÇÃO
AMBIENTAL
4. MONITORAMENTO
AMBIENTAL DA

1.

Promover a implantação
do projeto executivo

1. Promover o
monitoramento e controle

3.1.1

Até 2014
R$
15.250,00

3.1.2

Até 2014
R$
20.250,00

3.1.3

Até 2014
R$
187.500,00

Elaborar Programa de
Recuperação de Área
Degradada

3.2.1

Monitorar o projeto
durante a fase de
implantação

3.2.2

Planejar as etapas de
implantação

3.3.1

Implantar projeto com
controle de obras – as
built
1. 06 meses antes do
início da execução

2.

3.3.2
3.4.1

Até 2°
semestre de
2015:
R$ 8.325,00
Até
dezembro de
2015:
R$
11.250,00
Até 2016
R$
3.240.000,00
Até 2016
R$
16.200,00
2016
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ÁREA
DEGRADADA

ambiental da área
degradada

promover contratação
da instituição
responsável pelo
monitoramento
2. Monitorar por 10 anos
com relatórios
trimestrais nos 2
primeiros anos e a
cada 6 meses no
restante do tempo
monitorado

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA

R$
13.500,00

2019 a
2022
R$
135.000

2023 e
2024
R$
67.500

(R$
33.750/ano)

(R$
33.750/ano)

R$
R$
3.424.185,00 135.000,00
R$ 3.849.685,00

R$
67.500,00

2015 a 2018
R$ 135.000

3.4.2

(R$
33.750/ano)

R$
223.000,00
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Quadro 14 - Projeto de elaboração do PMGRCC

1 – Elaborar o Plano Municipal de
Gerenciamento de Resíduos da Construção
Civil - PMGRCC

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

Desenvolver o Plano
de Gerenciamento
de Resíduos da
Construção Civil
para o município

AÇÃO 1
Promover estudos para
caracterização dos RCC
AÇÃO 2
Promover estudos para
identificar os grandes
geradores de RCC
AÇÃO 3
Promover estudos para
identificar os
transportadores de dos
RCC
AÇÃO 4
Promover estudos para
identificar os bota foras
existentes no território
municipal
AÇÃO 5
Promover estudos para
integração das
Secretarias envolvidas na
Gestão dos RCC –
SEMADS e Sec. DE
INFRAESTRUTURA e
SESP

AGENTE
RESPONSÁVEL

PRAZO

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)
Projeto 4.1.1
R$ 2.160,00
Projeto 4.1.2
R$ 2.340,00

Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SEINFRA
SESP
Sociedade
PARCEIROS

Projeto 4.1.3
R$ 2.340,00
Curto
Prazo

Meta 1: até 2016
Projeto 4.1.4
R$ 2.340,00

Projeto 4.1.5
R$ 15.750,00
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Quadro 15 - Projeto executivo de estação de transbordo e triagem

2 – Elaborar projeto
executivo de estação
de transbordo e
triagem – ATT

PROJETO

OBJETIVO

Desenvolver o
projeto executivo da
ATT

AÇÕES
DESENVOLVIDAS
AÇÃO 1
Promover estudos para
Cadastramento dos
transportadores –
Caçambas basculantes,
Disk entulhos, outros.
AÇÃO 2
Promover Inventário das
áreas de descargas
clandestinas de RCC

AGENTE
RESPONSÁVEL

Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
SEMADS
Sociedade
PARCEIROS

PRAZO

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Meta 1: Licenciar até
segundo semestre de
2015

Projeto 4.2.1
R$ 2.250,00

Meta 2: Implantar até
dezembro de 2015

Projeto 4.2.2
R$ 4.725,00

Curto
Prazo

Quadro 16 - Projeto executivo de unidade de reciclagem de RCC

3 – Elaborar projeto
executivo de Unidade
Recicladora de RCC

PROJETO

OBJETIVO

Desenvolver o projeto
Executivo da Unidade
de Reciclagem de RCC

AÇÕES DESENVOLVIDAS
AÇÃO 1
Elaborar o Projeto conforme
planejamento
AÇÃO 2
Implantar projeto conforme
planejado
AÇÃO 3
Suporte de divulgação ao
programa em etapa anterior a
implantação
AÇÃO 4

AGENTE
RESPONSÁVEL

PRAZO

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM
R$)
Projeto 4.3.1
R$ 29.250,00

Prefeitura Municipal
de Patos
SESP
SEMADS
Sociedade
PARCEIROS

Curto
Prazo

Meta 1: Licenciar
até segundo
semestre de 2015
Meta 2: Implantar
até dezembro de
2016

Projeto 4.3.2
R$ 750.000,00
Projeto 4.3.3
R$ 5.710,00
Projeto 4.3.4
R$ 4.725,00
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Treinamento e capacitação
aos gestores antes da
implantação
AÇÃO 5
Acompanhamento da
implantação e fiscalização da
implantação

Projeto 4.3.5
R$ 3.825,00

AÇÃO 6
Monitoramento e controle de
todo programa

Projeto 4.3.6
R$ 8.100,00

Quadro 17 - Projeto executivo de aterro de reservação

4 – Elaborar projeto executivo de aterro
de reservação - AR

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES DESENVOLVIDAS

AGENTE
RESPONSÁVEL

PRAZO

AÇÃO 1
Elaborar o projeto conforme
planejamento

Desenvolver o projeto
Executivo do Aterro de
Reservação - AR de RCC

AÇÃO 2
Implantar o projeto conforme
planejamento
AÇÃO 3
Suporte de divulgação ao
programa em etapa anterior a
implantação
AÇÃO 4
Treinamento e capacitação aos
catadores e gestores antes da
implantação
AÇÃO 5
Acompanhamento da
implantação e fiscalização da
implantação
AÇÃO 6

Prefeitura
Municipal de Patos
SESP
SEMADS
Sociedade
PARCEIROS

Curto e
Longo
Prazo

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM
R$)

Meta 1: Licenciar
até primeiro
semestre de 2015
Meta 2: Implantar
até dezembro de
2016

Projeto 4.4.1
R$ 18.900,00

Curto e Longo
Prazo

Projeto 4.4.2
R$ 142.200,00

Curto Prazo

Projeto 4.4.3
R$ 4.710,00

Curto Prazo

Projeto 4.4.4
R$ 4.725,00

Curto Prazo

Projeto 4.5.4
R$ 8.325,00

Curto Prazo

Projeto 4.6.4
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Monitoramento e controle de
todo programa

R$ 13.500,00

Quadro 18 - Projeto de fiscalização, monitoramento e controle

5 – Fiscalização,
Monitoramento e Controle

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES DESENVOLVIDAS

Promover a exigência dos
PGRCC das empresas
mediante licenciamento
e fiscalizar sua execução

AÇÃO 1
Implantar o Programa de
Licenciamento específico,
inclusive simplificado
AÇÃO 2
Suporte de divulgação ao
programa em todas as etapas
AÇÃO 3
Treinamento e capacitação aos
gestores municipais
AÇÃO 4
Acompanhamento da
implantação e fiscalização da
implantação
AÇÃO 5
Monitoramento e controle de
todo programa

AGENTE
RESPONSÁVEL

PRAZO

META
ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM
R$)
Projeto 4.5.1
R$ 1.575,00

Prefeitura Municipal
de Patos
SEMADS
SESP
Sociedade
PARCEIROS

Projeto 4.5.2
R$ 4.725,00
Curto
prazo

Até 2015

Projeto 4.5.3
R$ 4.725,00
Projeto 4.5.4
R$ 8.325,00
Projeto 4.5.5
R$ 13.500,00

116

PROGRAMA 4 – GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC – PMGIRS – PATOS

PROJETO

1. ELABORAR O
PLANO
MUNICIPAL DE
GERENCIAMENTO
DE RESÍDUOS DA
CONSTRUÇÃO
CIVIL

2. ELABORAR
PROJETO
EXECUTIVO DE
ESTAÇÃO DE
TRANSBORDO E
TRIAGEM - ATT

3. ELABORAR
PROJETO

Quadro 19 - Investimentos do programa de gestão dos resíduos da construção civil
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA 4: GESTÃO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
CÓDIGO
PRAZOS/ CUSTOS
OBJETIVOS
AÇÕES
DO
IMEDIATO
CURTO
MÉDIO
PROJETO
2015
1. Promover estudos para
R$ 1.080,00
4.1.1
2016
caracterização dos RCC
R$ 1.080,00
2015
2. Promover estudos para
R$ 1.170,00
identificar os grandes
4.1.2
2016
geradores de RCC
R$ 1.170,00
2015
1. Desenvolver o Plano de
3. Promover estudos para
Gerenciamento de Resíduos
R$ 1.170,00
identificar os transportadores
4.1.3
2016
da Construção Civil para o
de RCC
município
R$ 1.170,00
2015
4. Promover estudos para
identificar os bota foras
R$ 1.170,00
4.1.4
2016
existentes no território
municipal
R$ 1.170,00
2015
5. Promover estudos para
integração das Secretarias
R$ 7.875,00
4.1.5
2016
envolvidas na gestão dos
RCC
R$ 7.875,00
Licenciar
1. Promover estudos para
até 2°
cadastramento dos
semestre
transportadores – caçambas
4.2.1
de 2015:
basculantes, disk entulhos,
outros
R$ 2.250,00
1. Desenvolver o projeto
executivo da ATT
Implantar
até
2. Promover inventário das
dezembro
áreas de descargas
4.2.2
de 2015:
clandestinas de RCC
R$ 4.725,00
2015
1. Elaborar o projeto conforme
4.3.1
planejamento
R$ 14.625,0

LONGO
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EXECUTIVO DE
UNIDADE
RECICLADORA
DE RCC

2. Implantar projeto conforme

planejado

4.3.2

3. Suporte de divulgação ao

programa em etapa anterior
a implantação
1.

Desenvolver o projeto
executivo da Unidade de
Reciclagem de RCC

4. Treinamento e capacitação

aos catadores e gestores
antes da implantação
5. Acompanhamento da
implantação e fiscalização da
implantação

6. Monitoramento e controle de

todo programa

1. Implantar o programa

conforme planejamento
4. ELABORAR
PROJETO
EXECUTIVO DE
ATERRO DE
RESERVAÇÃO

2. Implantar o projeto conforme
1. Desenvolver o projeto

executivo do Aterro de
Reservação – AR de RCC

4.3.3

planejamento

4.3.4

4.3.5

4.3.6

4.4.1

4.4.2

3. Suporte de divulgação ao

programa em etapa anterior
a implantação

4.4.3

4. Treinamento e capacitação

aos catadores e gestores
antes da implantação

4.4.4

2016
R$ 14.625,0
2016
R$ 750.000
(OGU)
2015
R$ 2.855,0
2016
R$ 2.855,0
2015
R$ 2.362,50
2016
R$ 2.362,50
2015
R$ 1.912,50
2016
R$ 1.912,50
2016 A
2018
R$ 8.100,00
(R$
2.700/ano)
2015
R$ 9.450
2016
R$ 9.450
2016
R$ 71.100
2015
R$ 2.355,00
2016
R$ 2.355,00
2015
R$ 2.362,50
2016
R$ 2.362,50

2025
R$ 71.100
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2015
R$ 4.162,50
2016
R$ 4.162,50
2015
R$ 6.750,00
2016
R$ 6.750,00

5. Acompanhamento da

implantação e fiscalização da
implantação
6. Monitoramento e controle de

todo programa

4.4.5

4.4.6

1. Implantar o programa de

5. Fiscalização,
monitoramento e
controle

1. Promover a exigência dos

PGRCC das empresas
mediante licenciamento e
fiscalizar sua execução

licenciamento específico,
inclusive simplificado
2. Suporte de divulgação ao
programa em todas as
etapas
3. Treinamento e capacitação
aos gestores municipais
4. Acompanhamento da
implantação e fiscalização da
implantação
5. Monitoramento e controle de

todo programa
CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA

4.5.1

2015:
R$ 1.575,00

4.5.2

2015:
R$ 4.725,00

4.5.3

2015:
R$ 4.725,00

4.5.4

2015:
R$ 8.325,00

4.5.5

2015:
R$
13.500,00

R$ 0,0

R$
R$
R$ 0,0
987.625,00
71.100,00
R$ 1.058.725,00
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PROJETO

OBJETIVO

1 – Elaborar
projeto de coleta
seletiva de
resíduos secos

PROGRAMA 5 – PROGRAMA DE COLETA SELETIVA – PMGIRS – PATOS

Desenvolver o
projeto de coleta
seletiva de resíduos
secos

Quadro 20 - Projeto de coleta seletiva de resíduos secos
AÇÕES
AGENTE
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL
AÇÃO 1
Promover estudos para
Prefeitura
planejamento da coleta
Meta 1: até 2015
Municipal de
seletiva para:
Meta 1: Licenciar até
Patos
Resíduos secos porta a
Curto
segundo semestre de
SEMADS
porta
Prazo
2015
SESP
Resíduos Secos para
Meta 2: Implantar até
Sociedade
Condomínios
dezembro de 2015
PARCEIROS
Resíduos Secos para
parceiros

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Projeto 5.1.1
R$ 38.750,00

Quadro 21 - Projeto de coleta seletiva de resíduos úmidos

2 – Elaborar
projeto de coleta
seletiva de
resíduos úmidos

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

AGENTE
RESPONSÁVEL

Desenvolver o
projeto de coleta
seletiva de resíduos
úmidos

AÇÃO 1
Promover estudos para
planejamento da coleta
seletiva para:
Resíduos úmidos porta a
porta
Resíduos úmidos para
Condomínios
Resíduos úmidos para
parceiros

Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SESP
Sociedade
PARCEIROS

PRAZO

META ADOTADA

Curto
Prazo

Meta 1: Licenciar até
segundo semestre de
2015
Meta 2: Implantar até
dezembro de 2015

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Projeto 5.2.1
R$ 38.750,00
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3 - Implantar o Programa de coleta
seletiva de resíduos secos

PROJETO

Quadro 22 – Implantação do programa de coleta seletiva de resíduos secos
AÇÕES
AGENTE
OBJETIVO
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL
AÇÃO 1
Planejar Programa até
Implantar o Programa
2015.
conforme planejamento
Implantar Programa no
AÇÃO 2
segundo semestre de
Realizar convênio com as
2015 em 50% da área
associações e
urbana
cooperativas de catadores
Implantar Programa no
AÇÃO 3
primeiro semestre de
Suporte de divulgação ao
Prefeitura
2016 nos 50%restantes
programa em etapa
Municipal de
da área urbana
Promover a
Curto,
anterior a implantação.
Patos
Até 2018
implantação da
Médio e
AÇÃO 4
SESP
Longo
Até 2034
Coleta seletiva porta
Treinamento e
SEMADS
Prazo
a porta de resíduos
capacitação aos
Sociedade
Até 2025
catadores e gestores
PARCEIROS
secos
antes da implantação
Até 2034
AÇÃO 5
Acompanhamento da
Até 2018
implantação e fiscalização
da implantação
AÇÃO 6
Até 2034
Monitoramento e controle
de todo programa

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Projeto 5.3.1
R$ 360.000,00

Projeto 5.3.2
R$ 8.905.628,16
Projeto 5.3.3
R$ 238.500,00
Projeto 5.3.4
R$ 81.000,00
Projeto 5.3.5
R$ 17.325,00
Projeto 5.3.6
R$ 432.000,00

121

PROGRAMA 5 – PROGRAMA DE COLETA SELETIVA – PMGIRS – PATOS

4 - Implantar o Programa de
coleta seletiva de resíduos
úmidos

PROJETO

Quadro 23 - Implantação do programa de coleta seletiva de resíduos úmidos
AÇÕES
AGENTE
OBJETIVO
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL
Planejar Programa até
AÇÃO 1
2015.
Implantar o Programa
Implantar Programa no
conforme planejamento
segundo semestre de
AÇÃO 2
2015 em 50% da área
Suporte de divulgação ao
urbana
programa
Prefeitura
Implantar Programa no
AÇÃO 3
Promover a
Municipal de
primeiro semestre de
Treinamento e
Curto,
implantação da
Patos
2016 nos 50%restantes
capacitação aos
Médio e
SESP
Coleta seletiva porta
da área urbana
catadores e gestores
Longo
SEMADS
a porta de resíduos
antes da implantação
Prazo
Até 2025
Sociedade
AÇÃO 4
úmidos
PARCEIROS
Acompanhamento da
Até 2034
implantação e fiscalização
da implantação
Até 2015
AÇÃO 5
Monitoramento e controle
Até 2018
de todo programa

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Projeto 5.4.1
R$ 306.000,00

Projeto 5.4.2
R$ 130.500,00
Projeto 5.4.3
R$ 81.000,00
Projeto 5.4.4
R$ 14.400,00
Projeto 5.4.5
R$ 64.800,00

PROJETO

OBJETIVO

5 – Divulgação
semestral do
Programa

Quadro 24 - Projeto de divulgação semestral do programa

Promover a
comunicação e
divulgação através
meios de
comunicação de
forma continuada

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

AGENTE
RESPONSÁVEL

PRAZO

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

AÇÃO 1
Divulgar a cada 6 meses
campanhas de mídia

Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SESP
Sociedade
PARCEIROS

Longo
Prazo

A cada 6 meses
40 campanhas/20 anos

Projeto 5.5.1
R$ 495.000,00
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PROJETO
1. ELABORAR
PROJETO DE
COLETA
SELETIVA DE
RESÍDUOS
SECOS
2. ELABORAR
PROJETO DE
COLETA
SELETIVA DE
RESÍDUOS
ÚMIDOS

3. IMPLANTAR
O PROJETO
DE COLETA
SELETIVA DE
RESÍDUOS
SECOS

Quadro 25 - Investimentos do programa de coleta seletiva
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA 5: PROGRAMA DE COLETA SELETIVA
CÓDIGO
OBJETIVOS
AÇÕES
DO
IMEDIATO
PROJETO
1. Promover estudos para
planejamento da coleta
1. Desenvolver o projeto de
seletiva para: resíduos
coleta seletiva de resíduos
secos porta a porta,
5.1.1
secos
resíduos secos para
condomínios; resíduos
secos para parceiros
1. Promover estudos para
planejamento da coleta
1. Desenvolver o projeto de
seletiva para: resíduos
coleta seletiva de resíduos
úmidos porta a porta,
5.2.1
úmidos
resíduos úmidos para
condomínios; resíduos
úmidos para parceiros
1. Implantar o programa
5.3.1
conforme planejamento
2. Realizar convênios com
as associações e
5.3.2
cooperativas de
catadores
1.

Promover a implantação
da coleta seletiva porta a
porta de resíduos secos

3. Suporte operacional ao

programa em etapa
anterior a implantação

5.3.3

4. Treinamento e

capacitação aos
catadores e gestores

5.3.4

2014
R$
22.500,00

PRAZOS/ CUSTOS
CURTO

MÉDIO

LONGO

2019 a 2022
R$
1.821.605,76

2023 a 2034
R$
6.072.019,20

2015
R$ 38.750,00

2015
R$ 38.750,00

2018
R$ 360.000
2016 a 2018
R$
1.315.604,16
2015
R$ 24.000
2016
R$ 24.000
2017
R$ 24.000
2015
R$ 6.750
2016
R$ 6.750

2019
R$ 28.800
2020
R$ 28.800
2021
R$ 28.800
2022
R$ 28.800
2019
R$ 6.750
2020
R$ 6.750

2023
R$ 28.800

2027
R$ 6.750
2028
R$ 6.750
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2021
R$ 6.750
2022
R$ 6.750

2029
R$ 6.750
2030
R$ 6.750
2031
R$ 6.750
2032
R$ 6.750

5. Acompanhamento da

implantação e
fiscalização da
implantação

6. Monitoramento e controle

de todo programa

1.

4. IMPLANTAR
O PROJETO
DE COLETA
SELETIVA DE
RESÍDUOS
ÚMIDOS

Implantar o programa
conforme planejamento

5.3.5

5.3.6

5.4.1

2015
R$ 17.325

2015
R$ 32.400
2016
R$ 32.400

2019
R$ 43.200
2020
R$ 43.200
2021
R$ 43.200
2022
R$ 43.200

2016 a 2018
R$ 48.315,79

2019 a 2022
R$ 64.421,05

2027
R$ 32.400
2028
R$ 32.400
2029
R$ 32.400
2030
R$ 32.400
2031
R$ 32.400
2032
R$ 32.400
2023 a 2034
R$177.157,89

(R$ 16.105,26/
ano)

(R$ 16.105,26/
ano)

(R$ 16.105,26/
ano)

1. Promover a implantação

da coleta seletiva porta a
porta de resíduos úmidos

2. Suporte de divulgação ao

programa

3. Treinamento e

capacitação aos

5.4.2

2018
R$ 16.312,5

5.4.3

2016
R$ 15.000

2019
R$ 16.312,5
2020
R$ 16.312,5
2021
R$ 16.312,5
2022
R$ 16.312,5
2020
R$ 15.000

2023
R$ 16.312,5
2024
R$ 16.312,5
2025
R$ 16.312,5
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2024
R$ 15.000
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2027
R$ 12.000
2031
R$ 12.000
2034
R$ 12.000

catadores e gestores
antes da implantação

4. Acompanhamento da

implantação e
fiscalização da
implantação
5. Monitoramento e controle
de todo programa

5. DIVULGAÇÃO
SEMESTRAL
DO
PROGRAMA

5.4.4

2015
R$ 14.400

5.4.5

2015 a 2017
R$ 64.800
(R$
21.600/ano)

1. Promover a comunicação

e divulgação através de
meios de comunicação de
forma continuada

6. Divulgara cada 6 meses

campanha de mídia

5.5.6

2014
R$ 22.500

2015 a 2018
R$ 90.000

2019 a 2022
R$ 90.000

2023 a 2034
R$ 247.500

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS POR PRAZO

R$
R$
R$
R$
45.000,00 2.169.557,45 2.371.276,81 6.848.314,59

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA

R$ 11.434.148,86
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PROJETO

OBJETIVO

1 - Elaborar Projeto
de do Plano
Municipal e
Educação
Ambiental - PMEA

PROGRAMA 6 – PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL – PMGIRS – PATOS

Desenvolver o projeto do
Programa Municipal de
Educação Ambiental PMEA

Quadro 26 - Projeto do Plano Municipal de Educação Ambiental
AÇÕES
AGENTE
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL
Prefeitura
Municipal de
Patos
AÇÃO 1
SEMADS
Imediato
Promover estudos para
Secretaria de
Curto
Meta 1: até 2018
planejamento do PMEA
Educação
Prazo
SESP
Sociedade
PARCEIROS

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Projeto 6.1.1
R$ 125.800,00

Quadro 27 - Comunicação e divulgação do programa

2 – Comunicação
e divulgação do
programa

PROJETO

OBJETIVO

Implantar o PMEA e
Promover a
comunicação e
divulgação através
meios de comunicação
de forma continuada

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

AGENTE
RESPONSÁVEL

PRAZO

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

AÇÃO 1
Formação de educadores
ambientais

Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SESP
Secretaria de
Educação
Sociedade
PARCEIROS

Imediato,
Curto,
Médio e
Longo
Prazo

Meta: até 2034

Projeto 6.2.1
R$ 767.250,00
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PROJETO

1. Elaborar
projeto de
programa
municipal de
educação
ambiental

OBJETIVOS

Quadro 28 - Investimentos do programa de educação ambiental
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA 6: EDUCAÇÃO AMBIENTAL
CÓDIGO
AÇÕES
DO
IMEDIATO
PROJETO

1. Desenvolver o projeto do

Programa Municipal de
Educação Ambiental –
PMEA

1.

Promover estudos para
planejamento do PMEA

6.1.1

1. Implantar o PMEA e
2. Comunicação
e divulgação
do programa

promover a comunicação e
1. Formação de educadores
divulgação através de meios
ambientais
de comunicação de forma
continuada
CUSTO TOTAL DOS PROJETOS
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA

6.2.1

2014
R$ 11.250
R$ 11.250

PRAZOS/ CUSTOS
CURTO

MÉDIO

LONGO

2015
R$ 31.450
2016
R$ 31.450
2017
R$ 31.450
2018
R$ 31.450
2015 a
2018

2019 a
2022

2023 a
2034

R$ 144.000 R$ 288.000 R$ 324.000
(R$
(R$
(R$
36.000/ano) 72.000/ano) 29.454/ano)
R$ 269.800 R$ 288.000 R$ 324.000
R$ 893.050,00
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PROJETO

OBJETIVO

1 – Promover a
implantação de
Unidade de
Triagem de
Resíduos Secos

PROGRAMA 7 – INSTALAÇÕES OPERACIONAIS DE APOIO A GESTÃO DOS RSU – PMGIRS – PATOS

Implantar projeto
proposto para as
unidades de triagem de
resíduos secos em
locais estratégicos no
município

Quadro 29 - Implantação de unidade de triagem de resíduos secos
AÇÕES
AGENTE
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL
Prefeitura
Municipal de
Patos
Promover estudos sobre a
SESP
Curto e
1 em 2015
disponibilidade de áreas
SEMADS
Longo
1 em 2023
públicas para implantação
Secretaria de
Prazo
(OGU)
das unidades
Educação
Sociedade
PARCEIROS

ORÇAMENTO
ESTIIMADO (EM R$)

Projeto 7.1.1
R$ 1.009.219,04

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

AGENTE
RESPONSÁVEL

PRAZO

2 – Promover a
implantação
de Ecopontos

Quadro 30 - Implantação de Ecopontos

Implantar Ecopontos
no município para
que a população dê
destinação
adequada a
resíduos volumosos
ou especiais

AÇÃO 1
Promover estudos sobre a
disponibilidade de áreas
públicas para implantação
dos Ecopontos
AÇÃO 1
Realizar parcerias com
grandes geradores

Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
SEMADS
Sociedade
PARCEIROS

Curto,
médio e
longo
prazo

META ADOTADA

4 Ecopontos distribuídos:
1 no curto prazo
1 no médio prazo
2 no longo prazo

ORÇAMENTO
ESTIIMADO (EM R$)

Projeto 7.2.1
R$ 1.022.246,24
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PROJETO

OBJETIVO

3 – Promover a
implantação de lixeirinhas
de 50L

Quadro 31 - Implantação de lixeirinhas de 50 L

Implantar lixeirinhas em
pontos estratégicos do
município, diagnosticados
como pontos críticos de
descarte inadequado de
resíduos
Implantar lixeirinhas em
pontos estratégicos do
município, diagnosticados
como pontos críticos de
descarte inadequado de
resíduos

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

AÇÃO 1
Promover a instalação de
80 lixeiras de 50L/ano

ACÃO 2
Promover a instalação de
20 lixeiras de Aço/ano

AGENTE
RESPONSÁVEL

Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
SEMADS
Sociedade
PARCEIROS

PRAZO

Curto.
Médio e
Longo
Prazo

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIIMADO (EM R$)

80 no curto prazo
40 para reposição no
médio e longo prazo

Projeto 7.3.1
R$ 19.200,00

20 no curto prazo
10 para reposição no
médio e longo prazo

Projeto 7.3.2
R$ 10.500,00

PROJETO

OBJETIVO

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

AGENTE
RESPONSÁVEL

PRAZO

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIIMADO (EM R$)

4 – Promover a
implantação de
Pontos de Entrega
Voluntária - PEVs

Quadro 32 - Implantação de Pontos de Entrega Voluntária - PEV

Implantar pontos de
entrega voluntária de
resíduos recicláveis, em
complementação ao
programa de coleta
seletiva, como forma de
estimular a participação
da sociedade na cadeia
da reciclagem

AÇÃO 1
Promover a instalação de
04 Conjuntos de PEVs no
primeiro e segundo ano
AÇÃO 2
Repor 01 PEV por ano no
médio prazo

Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
SEMADS
Sociedade
PARCEIROS

Curto,
Médio e
Longo
Prazo

04 PEVs em 2015
04 PEVs em 2016
Repor 01 PEV a partir de
2019

Projeto 7.4.1
R$ 124.800
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PROJETO

OBJETIVO

5 – Promover
a implantação
de áreas de
transbordo e
triagem

Quadro 33 - Implantação de área de transbordo e triagem

Implantar áreas de
transbordo e triagem que
otimizem os roteiros de
coleta domiciliar e
favoreçam o trabalho dos
catadores

PROJETO
1. Promover a
implantação
de Unidade
de Triagem
de
Resíduos
Secos
2. Promover a
implantação
de
Ecopontos

OBJETIVOS

AÇÕES
DESENVOLVIDAS

AGENTE
RESPONSÁVEL

PRAZO

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIIMADO (EM R$)

Promover estudos sobre a
disponibilidade de áreas
públicas para implantação
das ATTs

Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
SEMADS
Sociedade
PARCEIROS

Curto e
Médio
Prazo

1 em 2016

Projeto 7.5.1
R$ 171.705,36

Quadro 34 - Investimentos no programa de instalações operacionais
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA 7: PROGRAMA DE INSTALAÇÕES OPERACIONAIS
CÓDIGO
PRAZOS/ CUSTOS
AÇÕES
DO
IMEDIATO
CURTO
MÉDIO
PROJETO

1. Implantar projeto proposto

para as unidades de
triagem de resíduos secos
em locais estratégicos no
município
1. Implantar Ecopontos no

município para que a
população dê destinação
adequada a resíduos
volumosos ou especiais

1. Promover estudos sobre a

disponibilidade de áreas
públicas para implantação das
unidades

7.1.1

1. Promover estudos sobre a

disponibilidade de áreas
públicas para implantação dos
Ecopontos. Realizar parcerias
com grandes geradores

7.2.1

LONGO

1 em 2015
OGU

1 em 2023
OGU

R$ 504.609,52

R$ 504.609,52

1 em 2015
OGU
R$ 255.561,56

1 em 2021
R$ 255.561,56

1 em 2027
R$ 255.561,56

1 em 2033
R$ 255.561,56
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1. Promover a instalação de 80

3. Promover a
implantação
de
lixeirinhas
de 50 L

1. Implantar lixeirinhas em

pontos estratégicos do
município, diagnosticados
como pontos críticos de
descarte inadequado de
resíduos

lixeiras de plástico de 50 L/
ano*

2. Promover a instalação de 20

lixeiras de aço/ ano**

2015
R$ 12.800

7.3.1

(R$ 3.200/ano)

R$ 7.000

7.3.2

(R$ 1.750/ano)

2020
R$ 3.200
2022
R$ 3.200

2024
R$ 3.200
2026
R$ 3.200

*Reposição de
20 lixeirinhas

*Reposição de
20 lixeirinhas

2020
R$ 700
2022
R$ 700

2024
R$ 700
2026
R$ 700
2029
R$ 700

*Reposição de
04 lixeirinhas

*Reposição de
06 lixeirinhas

1. Implantar pontos de
4. Promover a
implantação
de Pontos
de Entrega
Voluntária PEVs

5. Promover a
implantação
de áreas de
transbordo
e triagem

entrega voluntária de
resíduos recicláveis, em
complementação ao
programa de coleta
seletiva, como forma de
estimular a participação
da sociedade na cadeia
da reciclagem
1. Implantar áreas de
transbordo e triagem que
otimizem os roteiros de
coleta domiciliar e
favoreçam o trabalho dos
catadores

1. Promover a instalação de 04

conjuntos de PEVs no
primeiro e no segundo ano***
2. Repor 01 PEV por ano no
médio prazo

2015
R$ 31.200
2016
R$ 31.200

7.4.1

1. Promover estudos sobre a

disponibilidade de áreas
públicas para implantação das
ATTs

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA

2019 a
2022
R$ 31.200
(R$ 7.800/ano)

2023 a 2026
R$ 31.200
(R$ 7.800/ano)

1 em 2016
OGU

7.5.1

R$ 171.705,36

R$ 0,00

R$
R$
R$
1.014.076,44 291.361,56 1.052.232,64
R$ 2.357.670,64

*admitiu-se custo de papeleira de 50L de R$ 160,00
**admitiu-se custo de papeleira metálica de R$ 350,00
***admitiu-se o custo unitário de instalação de PEV R$ 7.800,00
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1 – Elaborar/
atualizar a base
do cadastro
municipal

PROJETO

2 – Elaborar estudos
para sistema de
cobrança dos SLU
conforme Lei
12.305/2010

PROJETO

OBJETIVO

Desenvolver a atualização
da base cadastral
referente a cobrança da
TLP

Quadro 35 - Atualização da base de cadastro municipal
AÇÕES
AGENTE
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL
AÇÃO 1
Prefeitura
Curto
Promover estudos para
Meta 1: até 2015
Municipal de
Prazo
atualizar cadastro imóveis
Patos
SESP
AÇÃO 2
Secretaria de
Promover estudos para
Médio e
Finanças
otimização da atualização
Longo
Meta 2: anual até 2034
Sociedade
futura desta base
Prazo
PARCEIROS
cadastral

Quadro 36 - Estudos para sistema de cobrança dos SLU conforme a Lei 12.305/2010
AÇÕES
AGENTE
OBJETIVO
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL

Desenvolver projeto para
implantar a cobrança pela
prestação dos serviços
com sustentação
financeira

AÇÃO 1
Promover estudos para
formula especifica de
cobrança
AÇÃO 2
Promover estudos para
elaboração de projeto de
Lei efetivando novo
sistema Legal

Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
Secretaria de
Finanças
Sociedade
PARCEIROS

Curto
Prazo

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)
Projeto 8.1.1
R$ 38.475,00

Projeto 8.1.2
R$ 63.000,00

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Meta 1: Aprovar até
segundo semestre de
2015

Projeto 8.2.1
R$ 67.410,00

Meta 2: Implantar até
dezembro de 2015

Projeto 8.2.2
R$ 11.340,00
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OBJETIVO

Promover a estudos
para utilização dos
carnes como fonte
de mensagem ao
cidadão

PROJETO

OBJETIVO

4 – Comunicação
e divulgação do
Programa

PROJETO

3 – Mensagens
educativas no
sistema lançado
anualmente

PROGRAMA 8 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SISTEMA DOS SLU – PMGIRS – PATOS

Promover a
comunicação e
divulgação através
meios de
comunicação de
forma continuada

Quadro 37 - Mensagens educativas no sistema existente
AÇÕES
AGENTE
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL
Planejar Programa até
AÇÃO 1
2015.
Implantar o Programa
Prefeitura
Implantar Programa no
anual de comunicação
Municipal de
segundo semestre de
para lançamento no ano
Patos
2015 em 50% da área
seguinte
SESP
Curto
urbana
Secretaria de
Prazo
AÇÃO 2
Implantar Programa no
Finanças
Suporte de divulgação do
primeiro semestre de
Sociedade
programa no meio de
2016 nos 50%restantes
PARCEIROS
comunicação
da área urbana

Quadro 38 - Comunicação e divulgação do programa
AÇÕES
AGENTE
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL

AÇÃO 1
Divulgar anualmente o
sistema implantado

Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
Secretaria de
Educação
Sociedade
PARCEIROS

Curto
Prazo

2015 a 2018

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Projeto 8.3.1
R$ 21.825,00

Projeto 8.3.2
R$ 27.000,00

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Projeto 8.4.1
R$ 54.000,00
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PROJETO

1. Elaborar/
atualizar a
base do
cadastro
municipal

Quadro 39 - Investimentos no programa de sustentabilidade financeira do sistema SLU
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA 8: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA DO SISTEMA SLU
CÓDIGO
PRAZOS/ CUSTOS
OBJETIVOS
AÇÕES
DO
IMEDIATO CURTO
MÉDIO
PROJETO
2015
1. Promover estudos para atualizar
8.1.1
R$
cadastro de imóveis
38.475
1. Desenvolver a atualização da
2019 a
base cadastral referente a
2. Promover estudos para
2022
cobrança da TLP
otimização da atualização futura
8.1.2
R$ 31.500
desta base cadastral
(R$
7.875/ano)

2. Elaborar
estudos para
sistema de
cobrança dos
SLU
conforme Lei
12.305/2010

3. Mensagens
educativas
no sistema
lançado
anualmente

4. Comunicação
e divulgação
do programa

1. Desenvolver projeto para

implantar a cobrança pela
prestação dos serviços de
sustentação financeira

1. Promover estudos para utilização

dos carnês como fonte de
mensagem ao cidadão

1. Promover estudos para fórmula

específica de cobrança

8.2.2

8.3.1

2. Suporte de divulgação do

programa no meio de
comunicação

8.3.2

1. Divulgar anualmente o sistema

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA

implantado

(R$
2.625/ano)

(R$
9.000/ano)

2015 a
2018
R$
54.000

1. Promover a comunicação e

divulgação através de meios de
comunicação de forma
continuada

2023 a
2034
R$
31.500

2015
R$
67.410
2015
R$
11.340
2016
R$
21.825
2016 a
2018
R$
27.000

8.2.1

2. Promover estudos para

elaboração de projeto de Lei
efetivando novo sistema legal
1. Implantar o Programa Anual de
comunicação para lançamento
no ano seguinte

LONGO

8.4.1

(R$
13.500/ano)

R$ 0,00

R$
R$
220.050 31.500,00
R$ 283.050

R$
31.500

134

PROGRAMA 9 – LEIS E NORMAS SOBRE A GESTÃO DOS RSU – PMGIRS – PATOS

1 – Elaborar Dispositivo
Legal (Regulamento de
Limpeza Urbana)

PROJETO

2 – Elaborar lei
complementar com o
PGRCC

PROJETO

OBJETIVO

Desenvolver e
aprovar o
Regulamento de
Limpeza Urbana
sobre a Gestão dos
RSU Municipais

OBJETIVO

Desenvolver o
projeto de Lei e
regulamentar a
gestão dos RCC no
território municipal

Quadro 40 - Elaborar dispositivo legal (Regulamento de Limpeza Urbana)
AÇÕES
AGENTE
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL
AÇÃO 1
Promover a elaboração
do Regulamento de
Limpeza Urbana

AÇÃO 2
Promover ajustes a
legislação vigente e
elaborar normatizações
específicas.

Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
SEMADS
Sec. De Obras
Sociedade
PARCEIROS

Meta 1: até 2014

Projeto 9.1.1
R$ 15.525,00

Meta 2: até 2015

Projeto 9.1.2
R$ 3.825,00

Prazo
Imediato
E Curto
Prazo

Quadro 41 - Elaborar lei complementar com o PGRCC
AÇÕES
AGENTE
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL
AÇÃO 1
Promover estudos para a
elaboração do Projeto de
Lei RCC
AÇÃO 2
Promover estudos para o
gerenciamento dos
transportadores – cartilha
de utilização dos disk
entulhos

Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
SEMADS
Sociedade
PARCEIROS

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Meta 1: até primeiro
semestre de 2015

Projeto 9.2.1
R$ 3.825,00

Meta 2: até o segundo
semestre de 2015

Projeto 9.2.1
R$ 5.760,00

Curto
Prazo
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3 – Elaborar o projeto
para definir/ ajustar o
modelo institucional

PROJETO

OBJETIVO

Desenvolver o
projeto
definir/atualizar o
modelo institucional
e de gestão da
SEMADS

Quadro 42 - Elaborar projeto para definir/ ajustar modelo institucional
AÇÕES
AGENTE
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL
AÇÃO 1
Implantar o Modelo
institucional e de gestão
dos SLU

AÇÃO 2
Ajustar a cada 4 anos se
necessário este modelo
de gestão

Prefeitura
Municipal de
Patos
SESP
SEMADS
Secretaria de
Administração

Curto
Prazo

Meta 1: licenciar até o
segundo semestre de
2015

Curto
Prazo

Meta 2: implantar até
dezembro de 2015

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Projeto 9.3.1
R$ 38.160,00

Projeto 9.3.2
R$ 170.550,00
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PROJETO
1. Elaborar
dispositivo
legal
(Regulamento
de Limpeza
Urbana)
2. Elaborar
estudos para
sistema de
cobrança dos
SLU
conforme Lei
12.305/2010
3. Mensagens
educativas no
sistema
lançado
anualmente

Quadro 43 - Investimento no programa de legislação e normas sobre a gestão de RSU
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA 9: LEGISLAÇÃO E NORMAS SOBRE A GESTÃO DOS RSU
CÓDIGO
PRAZOS/ CUSTOS
OBJETIVOS
AÇÕES
DO
IMEDIATO
CURTO
MÉDIO LONGO
PROJETO
2014
1. Promover a elaboração do
9.1.1
---1. Desenvolver e aprovar o
Regulamento de Limpeza Urbana
R$ 15.525
Regulamento de Limpeza Urbana
2. Promover ajustes a legislação
sobre a Gestão dos RSU
2015
vigente e elaborar normatizações
9.1.2
municipais
R$ 3.825
específicas
2015
1. Promover estudos para a
9.2.1
elaboração do Projeto de Lei RCC
R$ 3.825
1. Desenvolver o projeto de Lei e
2. Promover estudos para o
regulamentar a gestão dos RCC
2015
gerenciamento dos
no território municipal
9.2.2
transportadores – cartilha de
R$ 5.760
utilização dos disk entulhos
2015
1. Implantar o Modelo Institucional
9.3.1
1. Desenvolver o projeto, definir/
de gestão dos SLU
R$ 38.160
atualizar o modelo institucional e
2015
2. Ajustar a cada 4 anos se
de gestão da SEMADS
9.3.2
necessário este modelo de gestão
R$ 170.550
CUSTO TOTAL DOS PROJETOS
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA

R$
R$
15.525,00 222.120,00

R$
0,00

R$
0,00

R$ 237.645,00
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1 – Estudo de seleção
de áreas para
disposição final
adequada dos RSU

PROJETO

2 – Elaboração de projeto
executivo do sistema integrado de
tratamento e disposição final dos
RSU

PROJETO

Quadro 44 - Estudo de seleção de áreas para disposição final adequada dos RSU
AÇÕES
AGENTE
OBJETIVO
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL
AÇÃO 1
Curto
Meta 1: promover
Promover estudo e
Prazo
estudos até 2015
seleção de áreas
AÇÃO 2
Prefeitura
Selecionar uma área Realização de ensaios
Curto
Meta 1: realizar ensaios
Municipal
de
físicos,
químico
e
Prazo
até 2015
para disposição final
Patos
bacteriológicos
ambientalmente
SEMADS
adequada
SESP
AÇÃO 3
Curto
Meta 1: realizar estudos
Estudo geotécnico
Prazo
geotécnicos até 2015
(sondagens STP)

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)
Projeto 10.1.1
R$ 15.750,00
Projeto 10.1.2
R$ 12.750,00

Projeto 10.1.3
R$ 28.475,00

Quadro 45 - Elaboração de projeto executivo do sistema integrado de tratamento e disposição final dos RSU
AÇÕES
AGENTE
ORÇAMENTO
OBJETIVO
PRAZO
META ADOTADA
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL
ESTIMADO (EM R$)

Desenvolver o
projeto executivo do
sistema integrado de
tratamento e
disposição final de
RSU

AÇÃO 1
Promover estudos para
elaboração do Centro de
Tratamento de Resíduos
– CTR (Projeto executivo)

Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SESP
Secretaria de
Administração

Curto
Prazo

Meta 1: elaborar projeto
até 2015

Projeto 10.2.1
R$ 146.000,00
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OBJETIVO

Elaborar estudos
ambientais

PROJETO

OBJETIVO

4–
Implantação
do CTR

3 – Elaboração
de estudos
ambientais

PROJETO

Implantar o Centro
de Tratamento de
Resíduos conforme
projeto executivo

Quadro 46 - Elaboração de estudos ambientais
AÇÕES
AGENTE
PRAZO
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL

AÇÃO 1
Promover estudos
ambientais

Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SESP

Curto
Prazo

Quadro 47 - Implantação do CTR
AÇÕES
AGENTE
PRAZO
DESENVOLVIDAS
RESPONSÁVEL

AÇÃO 1
Promover a implantação
do CTR

Prefeitura
Municipal de
Patos
SEMADS
SESP

Curto
Prazo

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Meta 1: elaborar estudos
até 2015

Projeto 10.3.1
R$ 122.500,00

META ADOTADA

ORÇAMENTO
ESTIMADO (EM R$)

Meta 1: promover a
implantação do CTR até
2016

Projeto 10.4.1
R$ 3.150.000,00
(OGU)
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Quadro 48 - Investimento no programa de sistema de disposição final dos RSU
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PROGRAMA 10: SISTEMA DE DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSU
CÓDIGO
PRAZOS/ CUSTOS
PROJETO
OBJETIVOS
AÇÕES
DO
IMEDIATO
CURTO
MÉDIO
PROJETO
1. Estudo de
2015
1. Promover estudo e seleção de
10.1.1
seleção de
áreas
R$ 15.750,00
áreas para a 1. Selecionar uma área para
2015
2. Realização de ensaios físico
10.1.2
disposição
disposição final ambientalmente
químicos e bacteriológicos
R$ 12.750,00
final
adequada
2015
adequada
3. Estudos geotécnicos
10.1.3
R$
28.475,00
dos RSU
2. Elaboração
de Projeto
Executivo
do sistema
integrado
de
tratamento
e
disposição
final dos
RSU
3. Elaboração
de estudos
ambientais

4. Implantação
do CTR

1. Desenvolver o projeto executivo

do sistema integrado de
tratamento e disposição final de
RSU

1. Desenvolver estudos ambientais

1. Implantar o Centro de

Tratamento de Resíduos
conforme projeto executivo

1. Promover

estudos
para
elaboração do Centro de
Tratamento de Resíduos – CTR
(Projeto Executivo)

1. Promover estudos ambientais

1. Promover a implantação do

CTR

CUSTO TOTAL DOS PROJETOS
CUSTO TOTAL DO PROGRAMA

LONGO

2015
R$ 146.000

10.2.1

10.3.1

2015
R$ 122.500

10.4.1

2015
R$ 1.575.000
(OGU)
2016
R$ 1.575.000
(OGU)

R$ 0,00

R$
R$ 0,00
3.475.475,00
R$ 3.475.475,00

R$ 0,0
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O Quadro 49 mostra o resumo dos investimentos
Quadro 49 - Resumo dos investimentos

PROGRAMA
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.

9.

10.

Universalização
dos serviços de
limpeza urbana
Melhoria
institucional
Recuperação de
áreas
degradadas
Gestão
dos
resíduos
da
construção civil
Programa
de
coleta seletiva
Educação
ambiental
Instalações
operacionais
Sustentabilidade
financeira
do
sistema SLU
Legislação
e
normas sobre a
gestão dos RSU
Sistema de
disposição final
dos RSU
SUB-TOTAL

IMEDIATO

PRAZOS
CURTO
MÉDIO

LONGO

R$ 0,00

R$ 1.531.332,61

R$ 73.606,75

R$ 36.803,37

R$ 0,00

R$ 269.300,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$
223.000,00

R$
3.424.185,00

R$
135.000,00

R$ 67.500,00

R$ 0,00

R$ 987.625,00

R$ 0,00

R$ 71.100,00

R$
45.000,00

R$
2.169.557,45

R$
2.371.276,81

R$ 6.848.314,59

R$
11.250,00

R$ 269.800,00

R$
288.000,00

R$ 324.000,00

R$ 0,00

R$ 1.014.076,44

R$
291.361,56

R$ 1.052.232,64

R$ 0,00

R$ 220.050,00

R$ 31.500,00

R$ 31.500,00

R$
15.525,00

R$ 222.120,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 0,00

R$
3.475.475,50

R$ 0,00

R$ 0,00

R$
294.775,00

R$
13.583.521,50

R$
3.190.745,12

R$ 8.431.450,61

TOTAL

R$
25.500.492,23

Os investimentos para Limpeza Urbana e Manejo dos resíduos sólidos estão
diluídos no horizonte de 20 anos do PMGIRS, considerando-se os prazos imediato,
curto, médio e longo.
O quadro abaixo mostra que os investimentos estão concentrados no Programa
de Coleta Seletiva, seguidos pelo Programa de Recuperação de Áreas Degradadas e
pelo Programa que trata do Sistema de Disposição final dos RSU.
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Considerou-se neste estudo um valor médio anual, obtido pela divisão do custo
total em 20 anos.
Quadro 50 - Resumo dos investimentos por programa

PROGRAMA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Universalização dos serviços
de limpeza urbana
Melhoria institucional
Recuperação
de
áreas
degradadas
Gestão dos resíduos da
construção civil
Programa de coleta seletiva
Educação ambiental
Instalações operacionais
Sustentabilidade financeira do
sistema SLU
Legislação e normas sobre a
gestão dos RSU
Sistema de disposição final
dos RSU
TOTAL

TOTAL DE
INVESTIMENTOS

VALOR MÉDIO
ANUAL

R$ 1.641.742,73

R$ 82.087,14

R$ 269.300,00

R$ 13.465,00

R$ 3.849.685,00

R$ 192.484,25

R$ 1.058.725,00

R$ 52.936,25

R$ 11.434.148,86
R$ 893.050,00
R$ 2.357.670,64

R$ 571.707,44
R$ 44.652,50
R$ 117.883,50

R$ 283.050,00

R$ 14.152,50

R$ 237.645,00

R$ 11.882,30

R$ 3.475.475,00

R$ 173.773,75

R$ 25.500.492,23

R$ 1.275.024,61

O decreto nº 7.217/2010, prevê em seu artigo 55 a possibilidade de alocação
de recursos federais e financiamentos com recursos da União em projetos de
saneamento básico, em conformidade com o Plano de Saneamento Básico, incluindo,
portanto, os resíduos sólidos. Para municípios do porte de Patos, existem programas
geridos pelo Ministério das Cidades com recursos do Orçamento Geral da União e
pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Diante de
tais possibilidades, apresenta-se no Quadro 51, a seguir, a necessidade de
desembolsos por Programa, segundo as possíveis fontes de recursos financeiros.
Quadro 51 - Investimentos por fonte de recursos
PROGRAMA

PRIVADO

PREFEITURA

OGU

TOTAL

Programa 1
Programa 2
Programa 3
Programa 4
Programa 5
Programa 6
Programa 7
Programa 8

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 1.641.742,73
R$ 269.300,00
R$ 609.685,00
R$ 308.725,00
R$ 11.434.148,86
R$ 893.050,00
R$ 154.500,00
R$ 283.050,00

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 3.240.000,00
R$ 750.000,00
R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 2.203.170,64
R$ 0,00

R$ 1.641.742,73
R$ 269.300,00
R$ 3.849.685,00
R$ 1.058.725,00
R$ 11.434.148,86
R$ 893.050,00
R$ 2.357.670,64
R$ 283.050,00
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Programa 9
Programa 10
TOTAL

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

R$ 237.645,00
R$ 325.475,00
R$ 16.141.121,59

R$ 0,00
R$ 3.150.000,00
R$ 9.359.370,64

R$ 237.645,00
R$ 3.475.475,00
R$ 25.500.492,23

Percebe-se pelo quadro que as fontes de obtenção de recursos para a
implantação dos Programas é predominantemente do município, existindo também a
participação do governo federal, através do OGU com 36,6% do custo total dos
programas.
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7

ANEXOS

Figura 13 - Lista de presença de reunião do prognóstico do PMGIRS-PATOS.
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