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1 INTRODUÇÃO 
 
 

Durante muito tempo a palavra lixo foi utilizada como sinônimo de resíduos 

sólidos. Entretanto há uma concepção diferente, os resíduos são reconhecidos como 

materiais que podem ser reutilizados ou reciclados e, assim sendo, são 

denominados também como um bem dotado de valor econômico e que pode gerar 

renda. O lixo, por sua vez, representa os materiais que são julgados como inúteis e 

sem possibilidades de aproveitamento chamado então de rejeito. 

A geração de resíduos é resultado das diversas atividades antrópicas e 

naturais e a destinação corretada dos mesmos apresenta-se como um dos grandes 

desafios da contemporaneidade. A atual conjuntura do país, no que se refere à 

problemática dos resíduos sólidos, quanto a sua disposição é um grande desafio. 

Isso não só nos grandes centros urbanos, mas nos municípios de pequeno porte, 

como é o caso de Poço Dantas - PB, onde o problema também existe. 

A Politica Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) traz como destaque a 

proibição da disposição desses resíduos diretamente no solo a exemplo da criação 

de lixões com o objetivo de reduzir os impactos ao meio ambiente. 

A cidade de Poço Dantas - PB encontra-se vulnerável a prováveis impactos, 

tendo em vista que os seus resíduos são dispostos a céu aberto. Ante essa 

problemática, o presente trabalho apresenta um diagnóstico sobre a gestão dos 

resíduos sólidos e a da área degradada, além de propor um plano de intervenção 

com vistas à construção de um plano com direções básicas, para encerramento, 

reabilitação e recuperação da área, apontando possíveis soluções. 

A proposta de elaboração do Plano de Recuperação de Áreas Degradadas 

(PRAD) consiste em recuperar a área degradada pela disposição dos resíduos 

sólidos na zona urbana do Município de Poço Dantas/PB, após a o encerramento do 

lixão. Uma vez que o munícipio encontra-se com um projeto técnico executivo para 

construção de um aterro sanitário, através de um convenio de nº 0259/2012 com a 

Fundação Nacional de Saúde (FUNASA).  

Para tanto, foram realizadas visitas de campos, consultas aos órgãos 

municipais. Espera-se que com o desenvolvimento desta proposta venha fornecer 

subsídios para a construção de projetos, planos e auxiliar nos processos de 

decisões relativos às políticas para esse campo no município de Poço Dantas - PB. 
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2 JUSTIFICATIVA 
 
 
 

Uma das problemáticas mais inquietantes da atualidade está relacionada à 

disposição final dos resíduos sólidos em lixões, e que vem ocorrendo na grande 

maioria das cidades. Podendo ser analisado como um problema de saúde pública 

tendo em vista, as consequências das doenças adquiridas por meio de vetores e do 

derramamento do chorume e ainda por acarretar a contaminação dos corpos d’água 

entre outros. 

Apesar do município de Poço Dantas - PB proporcionar o serviço de coleta 

domiciliar, o manejo dos resíduos ainda se depara com alguns desafios. O interesse 

pela temática surgiu da inquietação a partir da minha experiência enquanto gestora 

municipal no campo dos resíduos sólidos, no referido município, de modo específico 

nos anos de 2009 a 2012. Como também, a partir dos resultados preliminares de um 

projeto de pesquisa realizado enquanto estudante do curso de pós-graduação em 

gestão ambiental da Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), que buscou 

responder quais os impactos socioambientais resultantes da disposição inadequada 

dos resíduos sólidos urbanos. 

Considera-se de grande relevância colocar em discussão essa temática, 

justifica-se ainda pela necessidade de se debater o cenário socioambiental do 

munícipio. Uma vez que os resíduos sólidos, se gerenciados adequadamente, 

podem se tornar um meio de sustentabilidade econômica e de valor social.  

Os trabalhos realizados com a presente proposta contribuirão com a melhoria 

da qualidade de vida das famílias, cooperando para a conservação e com a proteção 

do dos corpos d’água e propõem a possibilidade de mudar um quadro crítico de 

agressão ao meio ambiente no município. 

O mesmo expõe a realidade da disposição do lixo a céu aberto na cidade de 

Poço Dantas- PB, seguido de uma proposta com ações de intervenção para 

encerramento e reabilitação de área degradada, em virtude de sua desativação para 

o funcionamento em aterro sanitário municipal. Todavia a sua efetivação acontecerá 

por um conjunto de profissionais de diferentes áreas técnicas, segundo as medidas a 

serem implantadas. 
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3 OBJETIVOS 
 
 
 
3.1 Objetivo Geral 

 
 

 Propor a elaboração de um plano de recuperação para a área do lixão em 
Poço Dantas – PB. 
 

 

3.2 Objetivos Específicos 

 

 Apresentar um diagnóstico dos resíduos sólidos no município;  

 Indicar medidas de controle e mitigação dos impactos negativos; 

 Fornecer subsídios para o encerramento e recuperação da área do lixão; 
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4 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
 
 
 

4.1 A Política Nacional de Resíduos Sólidos e suas implicações 

 
 

O desenvolvimento urbano aliado ao progresso tecnológico tem contribuído 

com um aumento de quantidade e de novas composições dos resíduos, neste 

sentido, Iamamoto (2014, p.50) cita que, “[...] a natureza dá lugar ao espaço 

produzido [...]” demandando a obrigação de preocupar-se com a gestão e 

gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos - RSU de modo adequado, tendo em 

vista os problemas ocasionados ao meio ambiente e social. 

A Constituição Federal de 1988 no caput do artigo 225 assegura que todos 

têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e que ao Estado e à 

coletividade compete a defesa do mesmo e de preservação para os presentes e 

futuras gerações. E que assim sendo é dever de cada cidadão, e do Estado zelar 

pela proteção do meio ambiente, evitando que ele seja violentado (BRASIL, 1998).  

Além disso, em seu Art. 225, parágrafo 3º, estabelece que os 

comportamentos ou atividades avaliadas como danosas ao meio ambiente caberá 

aos transgressores a medida penais e administrativas e o dever de restaurar os 

prejuízos ocasionados (BRASIL,1998). 

Destarte a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), lei de nº 

12.305/2010 vem estabelecer responsabilidades tanto para o poder público como 

para a sociedade afim de adaptação e contribuição com o desenvolvimento de forma 

equilibrado. Estão contidos na lei diversos conceitos e definições dentre eles o 

conceito de resíduos sólidos. Em seu artigo 4º podemos encontrar o sentido da Lei: 

 

Art. 4o  A Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o conjunto de 
princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações 
adotadas 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. (BRASIL, 2010). 
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A Lei também em seu artigo 47 proíbe a destinação desses resíduos 

diretamente no solo a exemplo da criação de lixões dentre outros o que demanda 

obrigação de uma adequada gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos. 

 Como principais bases legais sobre a temática dos resíduos sólidos no Brasil, 

temos a Constituição Federal, PNRS, Normas da ABNT, Resoluções do CONAMA e 

a Política Nacional de Saneamento Básico. A PNRS une-se ainda a Política Nacional 

do Meio Ambiente, Política de Saneamento Básico e a Política Nacional de 

Educação Ambiental. Todavia a PNRS, instituída pela lei de n.º 12.305/2010, 

regulamentada pelo Decreto de nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, simboliza o 

preenchimento de um vazio na legislação, e que após anos de discussão traz um 

grande avanço com as diretrizes para o manejo dos resíduos sólidos.  

Ao mesmo tempo em que estabelece responsabilidades, tanto para o poder 

público, para entidades e a sociedade, igualmente progrediu no aspecto social, 

incluindo os catadores nas ações de responsabilidade pelo ciclo de vida dos 

produtos. 

 Além disso, faz uma menção em seu art. 9º, enfatizando em ordem de 

prioridade, a não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos 

resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. 

 Ficando também acordado que a gestão local dos resíduos sólidos é de 

competência da municipalidade.  E que assim sendo, deve ser implantado os 

instrumentos definidos na PNRS. De modo especial a elaboração dos Planos de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, Implantação dos Sistemas Municipais de 

Informações de gestão dos resíduos.  

 Quanto aos prazos, o que tem sido observado é uma prorrogação de 

cumprimento das metas estabelecidas incialmente através da Lei 12.305 de 2010, 

destacando que a mesma estipulava o fim dos lixões em todo o Brasil, no ano de 

2014, mas que passarão a ter até 02 de agosto de 2024. Outro adiamento diz 

respeito a elaboração dos planos antes até 2 de agosto de 2012, ampliando para 02 

de agosto de 2020.  

 Não obstante a existência da PNRS, com todas as metas, diretrizes e 

propósitos para a idealização e gestão dos resíduos sólidos. Evidencia-se, que a 

citada Política não tem sido implementada e efetivada nas três esferas de governo. 
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4.2 Definição, classificação e caracterização dos Resíduos Sólidos 
 

 
  No senso comum a palavra lixo é considerada como tudo o que não 

tem mais utilidade. Para a PNRS, lixo é o que sobra de material depois de separado 

o que é material orgânico, o reaproveitável e os recicláveis. O lixo é somente o que 

não puder ser reaproveitado ou reciclado, chamado de rejeito. Existem várias 

definições para os resíduos sólidos, a Lei 12.305/2010 traz um conceito de resíduos 

em seu Art. 3º, Inciso XVI, que diz: 

 
 
XVI – 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. (BRASIL, 2010). 
 
 

Igualmente existem diversas maneiras de classificar os resíduos sólidos. A 

classificação é realizada a partir da separação dos resíduos com características 

afins. A forma mais convencional de classificação é a que analisa como critério a 

origem e a utilidade no gerenciamento. 

As classificações mais comuns citadas também pela PNHR são: Quanto à 

natureza ou origem e temos as seguintes classificações:  

 Lixo residencial ou doméstico: que é o resíduo gerado nas atividades 

domésticas. E em sua maioria constituído de resíduos orgânicos. 

 Lixo Comercial: é aquele originário de estabelecimentos comerciais como 

lojas, lanchonetes, restaurantes, etc. 

 Lixo Público: são os resíduos encontrados nos locais públicos. Geralmente 

são formados por folhas, areia e resíduos orgânicos jogados pela população 

na rua, dentre outros. 

 Lixo domiciliar especial: são constituídos por resíduos especiais e que não 

são jogados fora habitualmente, merecedores de uma atenção maior. São 

exemplos os pneus, as pilhas, as lâmpadas fluorescentes, etc. 

 E ainda lixo de fontes especiais, como, lixo industrial, radioativo, lixo de 

portos, aeroportos e terminais rodoferroviários, lixo agrícola e resíduos de 
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saúde. 

Quanto aos riscos de contaminação apresenta-se: 

 Classe I ou perigoso, que são aqueles que proporcionam expressivo risco à 

saúde pública e ao ambiente por conter em suas características inflamável, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade.   

 Para os de classe II ou Não- Inertes, são ponderados não ameaçadores 

desde que não sejam contaminados e são subdivididos em ainda duas 

classes: não inertes e inertes. Os mesmos podem oferecer riscos, mas não se 

enquadra na classe dos resíduos perigosos. 

 Classe III: não oferece riscos significativos podendo ser admitidos pelo 

homem e pelo meio ambiente sem provocar desequilíbrio. 

No que diz respeito à caracterização, as mesmas envolvem parâmetros 

físicos, químicos e microbiológicos. A NBR 10.004 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), Assim destaca: 

 Caracterização física: A geração per capta: que esta relacionada à 

quantidade de resíduos gerados e o número de habitantes de uma determinada 

localidade; Peso aparente: O peso dos resíduos em função do volume sem 

nenhuma compactação; Teor de umidade: representa o percentual de água 

presente nos resíduos; Compressibilidade: redução da composição dos resíduos 

quando submetidos ao processo de compactação; Composição gravimétrica: 

demonstra o percentual dos componentes do peso por amostragem dos 

resíduos. 

 Caracterização química: poder calórico: lembra o potencial de quantidade de 

calor de determinados resíduos quando submetidos à combustão; Potencial 

hidrogeniônico: que exibe o teor de acidez ou ainda a alcalinidade; Composição 

química: determina os princípios de cinzas, as matérias orgânicas, carbono, 

dentre outros; Relação carbono/ nitrogênio: expõe o nível de oxigênio de 

decomposição da matéria orgânica na destinação ou processo final dos 

resíduos.  

 Característica biológica: enfatiza-se os micróbios, bactérias e os agentes 

patogênicos. 

Destaca-se ainda a importância classificar e caracterizar com cautela os 

resíduos para decidir a forma mais apropriada de tratamento, acondicionamento e 
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manejo. Auxiliando ainda nas decisões sobre a gestão e uma disposição final 

adequada.  

 

4.3 Destinação e disposição final dos resíduos sólidos 

  

 

Todo o procedimento de tratamento e destinação dos resíduos inicia com o 

acondicionamento. Geralmente é realizado nas residências e nos estabelecimentos 

sejam eles públicos ou privados. E que para garantir um correto acondicionamento 

deve-se atentar a qualidade do recipiente.  

Ao se procurar soluções viáveis para o manejo dos resíduos sólidos é 

necessário planejar seu descarte, acondicionamento, coleta e o destino, pois sua má 

administração gera problemas de saúde humana e ambiental, o que afeta toda 

sociedade (CITAR, 2015, p. 52). 

O acondicionamento adequado colabora para que não aconteça o 

derramamento dos resíduos em vias públicas e consequentemente a presença de 

vetores além de evitar acidentes do que estão coletando.  A partir do 

acondicionamento, a coleta é realizada com a finalidade de afastar das vias públicas 

os resíduos acondicionados.  

A coleta deve ser realizada com frequência obedecendo aos horários de     

preferência no período noturno. É de fundamental importância que seja realizado a 

coleta todos os dias. Todavia devido à falta de informação ou recursos de algumas 

cidades a coleta muitas vezes é realizada apenas duas vezes por semana.  E muitas vezes 

os resíduos ficam depositados por muito tempo nos logradouros.  

Destaca-se ainda quanto à coleta, a importância que eles sejam separados 

passando a ser chamada de coleta seletiva.  A coleta seletiva é um dos exemplos de 

tratamento dos resíduos sólidos que consiste num processo de separação e 

reaproveitamento.  

Esse processo de separação pode ser feito nas fontes geradoras e doadas 

para postos de coleta ou usina de reciclagem. A resolução do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente (CONAMA) de nº 275 de 25 de abril de 2001 em seu Art.1º 

estabelece o código de cores para os diferentes tipos de resíduos, a ser adotado na 

identificação de coletores e condutores, e nas campanhas para a coleta seletiva.  

Por outro lado, a reciclagem é um processo de transformação dos resíduos e 
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que segundo a Lei 12.305/2010 que institui a PNRS em seu artigo 3º, inciso XIV, 

entende-se por reciclagem o processo de modificação dos resíduos que abrangem a 

alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas (BRASIL, 2010). 

 Outro modo de tratamento dos resíduos é a compostagem que é o 

aproveitamento do material orgânico para transformação em adubos. São exemplos 

de resíduos orgânicos: resto de comida, folhas, etc. Onde através do processo de 

fermentação esses resíduos transformam-se em adubo, utilizado na plantação 

contribuindo reduzindo desta forma o envio de resíduos para aterros ou lixões.   

 Compreendem-se por tratamento todos os métodos, sejam eles físicos, 

mecânicos, biológicos ou químicos que transformem as propriedades dos resíduos.    

Quanto a destinação e disposição final dos resíduos é um dos grandes 

desafios para gestores como também para a sociedade. Os aterros sanitários e os 

lixões são atualmente bastante usados para disposição final.  

Os lixões são locais de disposição de resíduos, porém de forma inadequada, 

uma vez que são jogados diretamente ao solo sem nenhuma medidas de proteção 

ao meio ambiente e a população. 

Segundo a NBR 8419 da ABNT (1992) o aterro sanitário caracteriza-se 

como uma técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, que minimiza 

os impactos ambientais e sem causar danos à saúde publica e a segurança. São 

utilizadas técnicas de engenharia para que os resíduos sejam confinados no menor 

volume possível e depois recobertos por uma camada de terra ao final de cada 

jornada de trabalho.  

 A destinação dos resíduos é ponderada como uma dificuldade na maioria das 

cidades brasileiras. Considerado um problema de saúde pública tendo em vista, as 

consequências das doenças adquiridas através de vetores, bem como o 

derramamento do liquido chamado chorume, resultado da concentração do lixo a 

céu aberto e que é altamente nocivo para à saúde e meio ambiente.   

  Todavia, a construção de aterro sanitário ainda não é uma realidade para 

grande parte dos municípios, tendo em vista o alto custo para execução do 

empreendimento e, sobretudo as despesas com sua operacionalização. Como 

alternativa destaca-se os consórcio intermunicipal com o objetivo de instalar aterros 

que atenda aos municípios consorciados.  
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4.4 Os impactos socioambientais da disposição inadequada dos resíduos 

sólidos 
 

 

 “O agravamento dos problemas ambientais trouxe à tona muitas 

preocupações” (TONET, 2015) umas delas diz respeito a disposição final dos 

resíduos inteiramente no solo os titulados lixões que tem ocasionados impactos ao 

meio ambiente. De acordo com Sanchez (2008), impacto ambiental é a alteração da 

qualidade ambiental que resulta da modificação de processos naturais ou sociais 

provocada por ações humanas. 

 Os impactos podem ser classificados quanto ao seu valor como positivos ou 

negativos. Quanto ao espaço podendo ser local, regional e estratégico; quanto ao 

tempo podendo ser imediato, de médio ou longo prazo ou cíclico; Quanto a sua 

reversibilidade: o impacto pode ser reversível ou irreversível Quanto à chance de 

ocorrência: o impacto pode ser probabilístico ou determinístico (FOGLIATTI 2004). 

 Os principais impactos estão diretamente ligados ao meio socioeconômico, 

bem como ao meio antrópico, direta ou indiretamente ligado à gestão dos resíduos 

no município. Assim destacado o desmatamento; queimadas; limpeza da área; 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas, contaminação do solo, 

contaminação do ar com a queima de resíduos, poluição visual e ainda o 

comprometimento da qualidade de vida da população.  

 A PNRS, também proíbe a destinação dos resíduos inteiramente no solo, uma 

vez que a disposição final dos resíduos diretamente no solo os chamados lixões é 

gritante da grande maioria das cidades brasileira. Considerado um problema de 

saúde pública. Com o objetivo de reduzir os impactos ao meio ambiente proveniente 

de uma sociedade consumista, onde vários materiais são jogados fora sem a 

preocupação da reutilização. 

 Algumas medidas são apresentadas como mitigadoras capazes de diminuir os 

impactos ambientais negativos, causados por qualquer empreendimento, a exemplo 

da impermeabilização das células, sistema de drenagem bem como a recuperação 

das áreas degradadas além de destacar a educação ambiental. A PNRS apresenta a 

educação ambiental com uma das ferramentas quanto à elaboração de idealização 

de projetos e programas relacionados aos resíduos sólidos.   
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5 METODOLOGIA  

 

O presente trabalho consiste quanto aos procedimentos metodológicos como 

uma pesquisa ação e estudo de campo com uma abordagem qualitativa. Para a 

realização do mesmo foi feito uma revisão bibliográfica por meio de informações 

obtidas na literatura, foi utilizado também os dados do diagnóstico contidos no Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e subsídios do 

Projeto Técnico Executivo do aterro sanitário do município de Poço Dantas-PB.  

Além da realização de visitas in loco, entrevistas informais aos gestores do 

município, e moradores no entorno da área em estudo o que possibilitou constatação 

dos problemas ambientais na área do lixão da cidade de Poço Dantas- PB. 

 

5.1  Caracterização da área de estudo  

 

O município de Poço Dantas, encontra-se localizado na mesorregião do 

sertão paraibano, na microrregião de Cajazeiras no semiárido nordestino. Possui 

uma área de 97,25km2, limita-se com os Estados do Rio Grande do Norte e Ceará e 

com os municípios de Joca Claudino, Uiraúna e Bernardino Batista, na Paraíba, com 

o município de Venha-Vêr-RN e Icó-CE. 

Apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano Brasileiro (IDH) de 0,525, 

abaixo da média da região. A população total do município é de 3.751 habitantes de 

acordo com o último censo (IBGE, 2010).   

O referido Projeto deverá ser desenvolvido na sede do município de Poço 

Dantas-PB, que conta com uma população de 977 habitantes (IBGE, 2010). E ainda 

em uma área utilizada pelo o município para a disposição dos seus resíduos. A 

mesma fica localizada na zona urbana mais precisamente na Avenida Antônio 

Roberto da Silva, nas imediações do estádio de futebol e de titularidade da 

Prefeitura Municipal. 

 

5.2 Público alvo 
 

Serão beneficiados do Projeto: a gestão municipal e as famílias do município 

de Poço Dantas- PB. 
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5.3 Cronograma de execução  
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6 A PROPOSTA DE ELABORAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PARA A 
ÁREA DEGRADADA DO LIXÃO DA CIDADE DE POÇO DANTAS – PB 
 
 
 
6.1 IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO 
DANTAS- PB 
 
 
CNPJ: 01.615.653/0001-48 

Endereço: Rua Odilon Francisco de Oliveira, nº 50, Centro, Poço Dantas-PB 

CEP: 58933-000 

Tel: (83) 996877099 

E-mail: pm.pocodantas@yahoo.com.br 

 
 
 
6.2  IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 
 
Nome: José Gurgel Sobrinho -Prefeito Municipal de Poço Dantas- PB 

E-mail: dedecandido2012@hotmail.com- Tel: ( 83) 3562- 1023 

Setor Responsável pelo acompanhamento: Secretaria Municipal de Agricultura e 

Meio Ambiente- Tel: (83) 3562-1023 

E-mail: cesar6pb@yahoo.com.br 

 
 
 
6.3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO  
 
 
6.3.1 População  
 

Conforme dados contidos no Plano Municipal de Gerenciamento Integrado 

dos Resíduos Sólidos (PMGIRS), o município de Poço Dantas tem uma população 

de 3.751 habitantes, o que nos dá uma densidade demográfica de 40,9 hab/km². 

Sendo que 75,7% da população moram na zona rural.    

6.3.2  Localização Geográfica  

 

O Município de Poço Dantas-PB está localizado na microrregião de 

Cajazeiras que compõe a mesorregião do Sertão paraibano ocupando o extremo 

mailto:pm.pocodantas@yahoo.com.br
mailto:dedecandido2012@hotmail.com-
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oeste do semiárido paraibano com extensão de aproximadamente 97,251 km², a 

densidade demográfica de 38,57 hab./Km².  

Limita-se ao Sudoeste com o município do Bernardino Batista, ao Sul com a 

cidade de Joca Claudino (antiga Santarém), a Oeste com Icó no Ceará, a Norte e a 

Leste respectivamente com Venha-Ver e Luis Gomes ambos no Estado do Rio 

Grande do Norte. Ocupa uma área de 66,7 Km². Distante 483,10 km da Capital João 

Pessoa, via BR 230. 

 

FIGURA 01. Localização Geográfica do Município de Poço Dantas-PB 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: Google Mapas, 2015. Adaptado por PEREIRA et al,, 2015. 

 
 

 
    Mesorregião da Mata Paraibana 

     Mesorregião do Agreste Paraibano 
     Mesorregião da Borborema 
     Mesorregião do Sertão Paraibano 
     Microrregião de Cajazeiras 
     Município de Poço Dantas 

 
 
 
6.3.3 História do município de Poço Dantas  

 

Poço Dantas, teve sua origem no ramo da agropecuária, nos anos de 1915. 

Era conhecida como uma região de grande suporte forrageiro para rebanhos do Rio 

Grande do Norte e Ceará e atraía inúmeros fazendeiros de outras regiões. Foi rota 

da Coluna Prestes nos anos de 1926, passando pelo Sítio Miuns vindos da região de 

São Miguel-RN com destino ao município de Uiraúna.  

Apresenta um Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 0,525, abaixo da 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Mata_Paraibana
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Paraibano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Borborema
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Sert%C3%A3o_Paraibano
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_do_Agreste_Paraibano
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média da região. Tem como base a agricultura de subsistência, através da plantação 

de milho, feijão e criação de pequenos animais, além das culturas permanentes de 

caju e da mandioca. É considerada a cidade onde nasce o Rio do Peixe, importante 

rio que tem sua nascente no município e banha várias cidades da região.  

Conforme dados do IBGE (2010), a sua formação administrativa se deu 

através da lei estadual de nº 972, de 02 de dezembro de 1953, onde o distrito passa 

a pertencer ao município de Uiraúna, desmembrando-se de Antenor Navarro- PB. 

Foi elevado à condição de município com a denominação de Poço Dantas, pela lei 

estadual de nº 5931, de 29 de abril de 1994, no governo de Cícero Lucena Filho. Em 

03 de outubro do ano de 1996 realizou-se a primeira eleição para os cargos de 

prefeito, vice e vereadores. Sendo finalmente instalado em 01 de janeiro de 1997.  

 

FIGURA 02. Foto área do Município de Poço Dantas - PB 

 

Fonte: http://www.pocodantas.pb.gov.br. 

 

A cidade de Poço Dantas possui aproximadamente 2.459 imóveis 

cadastrados, destes 656 possuem esgotamento sanitário e abastecidos pela rede 

geral de água e 937 dispõem de serviço de coleta de lixo, conforme informativo do 

Programa de Controle das Doenças de Chagas – Secretaria de Saúde do Município 

(2015). 

A educação conta com 14 estabelecimentos entre ensino fundamental e 

médio, distribuídos entre a zona urbana e rural. A agricultura e a pecuária, é a mola 

mestre do desenvolvimento econômico do município, seguida do comércio local 

constituído por em média de 56 empresas que atuam em regimes formais e 

informais. 
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6.4 Aspectos fisiográficos 

 

6.4.1 A bacia Hidrográfica 

 

O Município de Poço Dantas-PB está inserido na sub-bacia hidrográfica do 

Rio do Peixe que compõe a bacia do Rio Piranhas no Alto Sertão Paraibano, que 

tem sua nascente neste município, no lugar denominado de “Bom Jesus” no Distrito 

de Tanques. Incluído na área geográfica de abrangência do semiárido brasileiro. 

Esta delimitação tem como critérios o índice pluviométrico, aridez e o risco de seca.  

Situando-se na unidade geoambiental da Depressão Sertaneja com superfícies de 

pediplanação bastante monótona, relevo predominantemente suave-ondulado, 

cortada por vales estreitos, com vertentes dissecadas.  

 

FIGURA 03. Localização Hidrográfica do Município de Poço Dantas-PB 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FONTE: AESA – Paraíba. Adaptado por PEREIRA et al, 2015. 
 

     Municipio de Poço Dantas 
     Sub bacia do Rio do Peixe 
     Bacia do Alto Piranhas 

 

6.4.2 Topografia  

 

 O município de Poço Dantas, está inserido na unidade geoambiental do 

seertão, que representa a paisagem típica do semiárido nordestino, caracterizada 

por uma superfície de pediplanação bastante monótona, relevo predominantemente 

suave-ondulado, cortada por vales estreitos, com vertentes dissecadas, elevações 

residuais, cristas e outeiros pontuam a linha do horizonte. Esses relevos isolados 

testemunham os ciclos intensos de erosão que atingiram parte do sertão nordestino. 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Mesorregi%C3%A3o_da_Borborema
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6.4.3 Clima  

 

O clima é do tipo Tropical Semi-Árido, com chuvas de verão. O período 

chuvoso se inicia em novembro com término em abril. A precipitação média anual é 

de 431,8mm.  A temperatura média anual oscila em torno de 27º C. Apresenta uma 

vegetação do tipo caatinga arbórea (mata serrana).  

 

 

6.4.4  Flora 

 

A vegetação predominante é a caatinga Hiperxerófila, com trechos da Floresta 

Caducifólia. Os três estratos da vegetação, arbóreo, arbustivo e o herbáceo são 

constituídos por espécies com longa história de adaptação ao calor e à seca. Várias 

adaptações morfológicas, anatômicas ou fisiológicas se combinaram para permitir 

esta resistência. 

 A mais aparente é no aspecto morfológico onde na maioria dos casos 

passaram por um processo de redução das folhas e dos estômatos ou até mesmo 

transformação de folhas em espinhos objetivando limitar as perdas por transpiração. 

A cobertura vegetal tem predominância de plantas herbáceas anuais e 

destacam-se: Alfazema braba, Amaranto de espinho, Amendoim brabo, Anil, 

Beldroega, dentre outros. 

 

 

6.4.5 Fauna 

 

Encontram-se ainda no município um expressivo número de espécies da 

avifauna do Bioma Caatinga e, dentre eles encontram-se catalogados: Anu Branco, 

Anu preto, Asa Branca, Bacurau, Beija Flor, sabiá e outros.  Entretanto a referida 

fauna passou por grandes transformações e perdas em virtude da ausência de 

hábitat e da caça desenfreada nas últimas décadas. 
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7 Descrição gestão dos resíduos sólidos da cidade de Poço Dantas- PB 
 

 

O Planejamento é um instrumento de trabalho muito importante na gestão 

pública. Trata-se de um processo continuo e dinâmico. O mesmo possibilita a 

tomada de decisões e o desenvolvimento de atividades com maior efeito. 

É possível entender que a gestão dos resíduos expõe muitos desafios e que 

são merecedores de atenção dos gestores públicos. Deste modo para o manejo dos 

resíduos sólidos de uma cidade se faz necessário o planejamento e o envolvimento 

de diversos atores, diversos órgãos do poder público municipal, estadual e federal, 

agentes privados e a população em geral.  

As ações de gestão e planejamento para o manejo dos resíduos têm como 

finalidade a implementação da PNRS. A nova perspectiva pautada pela referida 

Política traz consigo inúmeras novas responsabilidades para todos os atores 

envolvidos com a gestão dos resíduos sólidos nos municípios, inclusive para o 

município de Poço Dantas.   

Segundo diagnóstico do Plano Municipal, atualmente a equipe gerencial 

responsável pela gestão dos resíduos sólidos na cidade de Poço Dantas - PB é a 

Secretaria de Obras e Serviços Municipais.  

A probabilidade no município, assim como os demais municípios brasileiros, é 

de acréscimo na geração de resíduos, decorrente do aumento de anormalidades e 

dificuldade de destinação de resíduos em aterros. São problemas que terão que ser 

resolvidos com brevidade, apesar de sua complexidade, são exigências 

estabelecidas na legislação federal.  

 Conforme dados colocados através do Plano de Gestão Integrada dos 

Resíduos Sólidos do Estado da Paraíba - PMGIRS, 91% dos municípios paraibanos 

dispõem seus resíduos de modo inadequado em terreno a céu aberto (PARAIBA, 

2015, p.61). 

 Ainda de acordo com as informações postas pelo PMGIRS, o município de 

Poço Dantas gera mais 0,8t/dia de RSD Secos, em todo território, não é possível 

cumprir o dever público com a universalização do manejo adequado destes resíduos 

por meio de catadores, visto que não existem catadores no município (POÇO 

DANTAS, 2012). 

 A coleta dos resíduos sólidos urbanos é administrada e executada pela 
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Prefeitura Municipal, por meio de uma caçamba. Sendo realizada em dias alternados 

(2ª, 4ª e 6ª feira) na sede da cidade e duas vezes por semana nos distritos e em 

seguida é conduzido para o lixão.  

A figura abaixo apresenta o perfil dos resíduos sólidos do município de Poço 

Dantas- PB, extraída do PMGIRS.  

 

FIGURA 04. Perfil dos resíduos sólidos – Poço Dantas-PB 

 

 
FONTE: Realmix – GR, (2012). 

 
 

Os Resíduos sólidos domiciliares secos são parte muito significativa na 

geração de resíduos domiciliares em Poço Dantas, diagnosticados como 35% do 

total coletado. Além do grande percentual de geração eles representam um 

segmento de resíduos muito valorizado e que atualmente movimenta toda uma 

cadeia produtiva baseada na reciclagem. 

A maior geração de resíduos úmidos se dá nos domicílios. Em Poço Dantas 

são cerca de 1.248 domicílios, segundo dados do IBGE no Censo 2010. Um fator a 

ser considerado no município e em demais cidades da região é o reaproveitamento 

dos resíduos úmidos na alimentação de animais. 

Conforme os dados das planilhas de sondagens do estudo gravimétrico 

postos no PMGIRS, os resíduos sólidos que são depositados no lixão são 

compostos em média de 58,18% de matéria inerte e apenas 41,82% são compostos 

de resíduos sólidos residenciais (POÇO DANTAS, 2012). 
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8  Métodos de encerramento e recuperação da área degradada do Lixão  

 
 
 
8.1 Descrição da área do lixão  
 

 

Os lixões exibem particularidades que dependem especialmente do tamanho 

do município e das caraterísticas dos resíduos dispostos. Logo, a reabilitação ou 

recuperação dessas áreas são processos com vários níveis de complexidade. 

Inicialmente um projeto de recuperação exige-se o levantamento das características 

naturais e sociais do ambiente. 

A área utilizada para disposição final dos resíduos é de propriedade do 

município fica localizado nas proximidades da rodovia federal 434 e ocupa uma área 

de aproximadamente 0,3738 hectares. Apresenta as seguintes coordenadas 

geográficas: 6º 24`30.63´´ S, 38º 29º`46.42``O.  Abaixo ilustração do espaço do lixão 

da cidade de Poço Dantas- PB. 

 

FIGURA 05. Localização do  lixão da cidade de Poço Dantas– PB 

 

 
Fonte: Adaptado de Google Earth (2016) 

 

Na análise realizada foi possível verificar diversos impactos ambientais e bem 

como impactos sociais, incidido no solo, no ar, na água, na fauna e flora, direta ou 

indiretamente relacionadas ao lixão.  

A figura abaixo mostra o cenário atual encontrado no lixão na atualidade. 
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FIGURA 06. Cenário do lixão Poço Dantas- PB 

 

 
Área do lixão. Fonte: Autor 

 

No que se refere à degradação é evidente que no lixão, além dos gases 

gerados pela ausência de tratamento, também acontece à queima desses materiais.  

Quanto aos recursos hídricos, compreende-se que é inevitável a 

contaminação do lençol freático nas áreas de influencias do lixão, bem como das 

águas superficiais, uma vez que o chorume produzido no lixão não é 

impermeabilizado.  

A fauna e a flora também são impactadas, onde acontece a dispersão da 

fauna outros lugares e a destruição da flora em todo espaço de utilização do lixão, 

seja pelo desmatamento como também pela contaminação dos poluentes. 

Vale destacar que embora o PRAD sejam voltados para os aspectos de solo e 

vegetação, eles acabam afetando positivamente a água, o ar, a fauna, e os seres 

humanos, pois possibilitam qualidade de vida para a população. 
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8.2 Alternativas para encerramento e recuperação da área degradada  

 

A reparação do dano, na maioria dos casos, é muito mais complica da 

tecnicamente e envolve muito mais recursos financeiros do que a prevenção, isto é, 

do que os investimentos técnico-financeiros na gestão adequada de resíduos. 

A recuperação de ecossistemas degradados é uma atividade remota, contudo 

ainda se caracterizava como uma atividade sem entendimentos teóricos e pouco 

utilizados.  

As tecnologias de recuperação em áreas de lixões são desenvolvidas devido 

à necessidade de fechamento do lixão ou de prolongamento da vida útil de aterros.  

Para tanto, Azevedo et al. (2015) destacam ainda:  

 

A primeira atividade para recuperar uma área é o isolamento, 
seguido da identificação da degradação existente no local. Após este 
diagnóstico, são sugeridas medidas de mitigação para diminuir o 
efeito dos impactos ambientais negativos, e com base na escolha do 
uso futuro para área degradada, definem-se técnicas (físicas, 
químicas e biológicas) para recuperação, buscando atender a 
finalidade, e estabelecer aspectos econômicos, sociais e ecológicos. 

 

 

Uma das metodologias utilizada para recuperação de áreas é o Plano de 

Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD), que deverá reunir informações, 

diagnósticos, e estudos que permitam a avaliação da degradação ou alteração e a 

consequente definição de medidas adequadas à recuperação da área, em 

conformidade com as especificações da Legislação Federal (IBAMA, 2011). 

Da mesma forma a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA) em seu artigo 

2°, afirma que a finalidade do PRAD é, “[…] o retorno do sítio degradado a uma 

forma de utilização, de acordo com um plano preestabelecido para o uso do solo, 

visando à obtenção de uma estabilidade do meio ambiente” (BRASIL, 1981). 

O PRAD é um extraordinário instrumento da gestão para recuperação de 

áreas impactadas direcionado de modo especial para os aspectos de solo e 

vegetação, mas também para a água, o ar, a fauna, e os seres antrópicos,  

colaborando para a melhoria da qualidade de vida da população. 

Para efeitos da Instrução Normativa do IBAMA considera-se: 
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I – área degradada: área impossibilitada de retornar por uma 
trajetória natural, a um ecossistema que se assemelhe a um estado 
conhecido antes, ou para outro estado que poderia ser esperado; 
II – área alterada ou perturbada: área que após o impacto ainda 
mantém meios de regeneração biótica, ou seja, possui capacidade 
de regeneração natural; 
III – recuperação: restituição de um ecossistema ou de uma 
população silvestre degradada a uma condição não degradada, que 
pode ser diferente de sua condição original, conforme art. 2º, inciso 
XIII, da Lei nº. 9.985, de 18 de julho de 2000; (IBAMA, 2011) 
 

 

O fechamento de lixões é realizado muitas vezes através do simples 

abandono a área.  Mas é necessário um conjunto de procedimentos quais sejam: 

remoção do local de origem onde para outra área previamente preparada como um 

aterro sanitário e realização de avaliação das condições da água subterrânea e do 

solo. 

São estratégias de recuperação:  

 Identificação dos fatores de deterioração 

 Julgar o histórico de degradação 

 Identificar se existe potencial para regeneração natural 

 Estimar os recursos disponíveis  

 Escolher a técnica mais apropriada 

 

Destacam-se algumas técnicas de remediação viáveis para aérea 

mencionada, caso não seja constatada a contaminação, a área deverá ser 

recuperada com solo natural e revegetada com espécies nativas. Caso contrário, 

devem-se definir ações de imediato visando o controle da contaminação e 

reabilitação da área. 

Em síntese, os resultados mostraram apenas impactos negativos, o que 

implica a realização das medidas mitigadoras para a recomposição da área 

estudada. 

Para o encerramento e recuperação do antigo lixão deverá contemplar, no 

mínimo: Levantamento topográfico, investigação geológica, geotécnica e 

hidrogeológica; representação em planta planialtimétrica, do uso do solo, das águas 

subterrâneas e das águas superficiais, isolamento da área, retirada dos fatores de 

degradação, eliminação seletiva ou desbaste de competidores, listagem de espécies 

a serem plantadas e plantio de mudas de espécies nativas. 
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 Abaixo planta planialtimétrica da área de construção do aterro sanitário no 

município. Onde serão depositados os resíduos da área urbana e dos Distritos do 

município.  

 

FIGURA 07. Planta planialtimétrica da área de construção do aterro 

 
Fonte: Poço Dantas, 2015. 

 

Quanto às alternativas para recuperação da área degradada por disposição 

dos resíduos, a Resolução CONAMA em seu art. 23 da destaca as etapas que 

devem ser observadas no gerenciamento de áreas contaminadas, quais sejam:  

 

 I - Identificação: etapa em que serão identificadas áreas suspeitas 
de contaminação com base em avaliação preliminar, e, para aquelas 
em que houver indícios de contaminação, deve ser realizada uma   
investigação   confirmatória,  as   expensas   do   responsável,   
segundo   as   normas   técnicas   ou procedimentos vigentes. 
II - Diagnóstico: etapa que inclui a investigação detalhada e avaliação 
de risco, as expensas do responsável, segundo as normas técnicas 
ou procedimentos vigentes, com objetivo de subsidiar a etapa de 
intervenção, após a investigação confirmatória que tenha identificado 
substâncias químicas em concentrações acima do valor de 
investigação.  
III - Intervenção: etapa de execução de ações de controle para a 
eliminação do perigo ou redução, a níveis toleráveis, dos riscos 
identificados na etapa de diagnóstico, bem como o monitoramento da 
eficácia das ações executadas, considerando o uso atual e futuro da 
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área, segundo as normas técnicas ou procedimentos vigentes                   
( CONAMA, 2011). 
 

Continuando em seu Art. 34, os responsáveis pela contaminação da área 

devem submeter ao órgão ambiental competente proposta para a ação de 

intervenção a ser executada sob sua responsabilidade, devendo a mesma, 

obrigatoriamente, considerar: 

 

I - o controle ou eliminação das fontes de contaminação; 
II - o uso atual e futuro do solo da área objeto e sua circunvizinhança; 
III - a avaliação de risco à saúde humana; 
IV - as alternativas de intervenção consideradas técnica e 
economicamente viáveis e suas 
consequências;  
V - o programa de monitoramento da eficácia das ações executadas; 
e 
VI - os custos e os prazos envolvidos na implementação das 
alternativas de intervenção propostas 
para atingir as metas estabelecidas( CONAMA, 2011). 

 

Portanto, para recuperação da área do lixão aconselham-se:  

 Demarcação da área e encerramento da disposição dos resíduos no lixão;  

 Retirada do solo comprometido; 

 Avaliação dos níveis de contaminação no ambiente; 

 

Como alternativas de recuperação viável para a área de estudo, sugere-se:  

O reflorestamento: entende-se como determinado tipo de formação vegetal 

que têm a função de contribuir para a manutenção e conservação dos solos, 

resguardando os recursos hídricos, biodiversidade, entre outros e que para a área 

pesquisada não serão necessárias ações de engenharia na área. 

Descontaminação do solo: com o uso de técnicas de biorremediação; 

Requalificação da área: sugestão para requalificação da área é de um projeto 

paisagístico, instalação de equipamentos comunitários ou área de recreação, tendo 

em vista que a localização da área é próxima aos espaços de entretenimento, como 

é o caso do estádio de futebol e da academia ao ar livre.  

Enfim, o PRAD, quando elaborado deve ser protocolado no IBAMA além de 

diversos documentos, destacando a anotação de responsabilidade técnica – ART. 

Quanto ao processo de avaliação e o monitoramento deve ser de três anos após sua 

implantação, podendo ser prorrogado por igual período (IBAMA, 2011). 
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8.3 Sugestão de Cronograma Físico 

 

 

ATIVIDADES                     2017 

Jan Fev mar abr maio jun jul 

Contratação do Projeto e da 
análise Ambiental 

 
X 

      

Requisição de Licenças   
X 

     

Contratação dos Serviços   
X 

     

Retirada dos resíduos 
 
 

  X     

Cercamento     X    

Limpeza da área      
X 

    

Preparação das mudas    
X 

 
X 

   

Plantio e Adubação     X X  

Replantio       X 

Visitas e monitoramento 
 
 
 

  X X X X X 

Mobilização da 
comunidade 

x x X X X X X 
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8.4 Sugestão de Cronograma Financeiro 

 

RECURSOS 
HUMANOS- I 

Especificações  Quant. Custo Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

Gestor Ambiental  1 5.000,00 5.000,00 

Eng. Agrônomo  1 2.000,00 2.000,00 

Tecnico ambiental  3 50,00 600,00 

Subtotal A 
 
 
 

7.600,00 

RECURSOS MATERIAIS- 
II 

Especificações Unid. Quant Custo Unitário 
(R$) 

Total (R$) 

Mudas Unid. 800 4,00 3.200,00 

Esterco Kg 200 0,50 100,00 

Arame liso 
 
 

m 1560 0,28 468,00 

Estaca Unid. 100 10,00 1.000,00 

Pá de bico Unid. 6 20,00 120,00 

Mobilização da 
comunidade 

Material 
grafico 

1000 1.000,00 1.000,00 

Subtotal B 5.888,00 

Total I +II 13.488,00 
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9 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

A pesquisa permitiu concluir que a mencionada área utilizada para disposição 

dos resíduos vem passando por um acentuado processo de degradação ambiental. 

Percebe-se que o município de Poço Dantas - PB apresenta dificuldades quanto a 

gestão de resíduos sólidos, para tanto se faz necessário medidas mitigadoras para 

que os impactos negativos ao solo, recursos hídricos, ar atmosférico, flora, fauna e 

antrópico entre outros sejam minimizados.   

Além do desenvolvimento de ações e programas que instiguem a 

compostagem, reciclagem e a coleta seletiva com o objetivo de proporcionar mais 

vida útil do aterro sanitário ora projetado.  

A adoção de medidas de remediação mitigadoras é de grande contribuição 

em um plano de Recuperação de Áreas Degradadas (PRAD). Considera-se que o 

trabalho apresentou determinadas limitações, uma vez que não foi possível expor 

uma análise de alguns parâmetros a exemplo da análise da água no lençol freático 

entre outros. 

Todavia a finalidade foi exibir os passos indispensáveis para a preparação do 

PRAD. O mencionado projeto é um norte, contudo deve ser complementado por uma 

equipe de profissionais multidisciplinar, compreendendo os custos e cronograma 

para prática das medidas de recuperação ou reabilitação do espaço. 

A proposta sugerida é viável para aplicação na área de estudo. Se abraçado 

pelo município, espera-se que área utilizada para lixão volte às condições físicas, 

químicas e biológicas. Além das técnicas sugeridas neste trabalho, é fundamental a 

sensibilização dos gestores municipais e da sociedade de modo geral quanto à 

importância da construção e especialmente da implementação do PRAD. 
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