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1. APRESENTAÇÃO
O presente documento corresponde à etapa de atualização do Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos de Manaus em obediência ao que determina o Decreto nº
1.349 de 9 de novembro de 2011, em seu art.2º, onde cita a revisão do Plano a cada
quatro anos, realizada pela equipe técnica da Prefeitura Municipal de Manaus
representada pela Secretaria Municipal de Limpeza Pública.
A atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Manaus
(PMGIRS-Manaus) consiste numa reavaliação e adequação das metas anteriormente
estabelecidas ajustando à realidade atual os números da geração e coleta de resíduos
sólidos no Município, em prol do aperfeiçoamento da gestão dos serviços de resíduos
sólidos, em que se busca mudança de paradigmas.

Compatibilizar a atualização do Plano considerando o diagnóstico e o prognóstico
realizados e incorporar aos resultados as contribuições resultantes da Audiência Pública
realizada em 09/11/2015, na Câmara Municipal de Manaus.
Além das informações atualizadas do diagnóstico, das proposições para operação e
gerenciamento do sistema de resíduos sólidos, dos aspectos legais correlatos e dos
estudos de viabilidade econômica. Compõe também este documento uma programação
de intervenções com a indicação hierárquica em função das necessidades e
possibilidades locais, definindo estratégias de curto, médio e longo prazo, respeitando o
horizonte programado de 20 (vinte) anos e sua atualização a cada 4 (quatro) anos.
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2. ENFOQUE TÉCNICO E METODOLÓGICO
O tema dos resíduos sólidos vem ganhando cada vez mais espaço nas esferas local,
nacional e internacional. A associação entre um bom sistema de limpeza urbana e a
qualidade de vida é fato. Neste sentido, engendrar esforços para a implantação e
manutenção de sistemas de limpeza calcados no conceito de gestão integrada dos
resíduos sólidos vai além da própria preocupação com a manutenção da limpeza.
Engloba, igualmente, preocupações de ordem social, sanitária, financeira e ambiental.
Como estipulado na Constituição Federal, serviços públicos, como a limpeza urbana, são
de responsabilidade do poder público municipal. Contudo, as condições e circunstâncias
para que tal serviço possa ser executado da melhor forma dependem também do
comprometimento das esferas Estadual e Federal.
O Decreto Municipal de Manaus Nº 1.349 de 09 de novembro de 2011, determina em
consonância com o que estabelece à Política Nacional de Resíduos Sólidos a Lei 12.305
de 02 de agosto de 2010, que a atualização do Plano deve ser realizada a cada quatro
anos. Portanto, os municípios devem elaborar o plano de gestão integrada de resíduos
sólidos, e realizar sua respectiva atualização no prazo supracitado observando
prioritariamente o período de vigência do Plano Plurianual.
O entendimento é de que esses planos têm que ser compatíveis com a realidade local e
com a capacidade de gerenciamento dos responsáveis por sua implementação. Assim, é
necessário promover a capacitação específica dos técnicos municipais para que possam
tanto participar da elaboração/atualização dos planos quanto tenham capacidade de
colocá-los em prática, assegurando que os grupos envolvidos em sua implementação
realmente se apropriem do mesmo, de maneira que além da competência técnica tenham
também a motivação para executá-los.
Outro aspecto relevante a esse trabalho é a manutenção do envolvimento e inclusão
social e econômica dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, atores
fundamentais no beneficiamento e encaminhamento para a reciclagem desses materiais.
A Prefeitura Municipal de Manaus, por meio de sua Secretaria Municipal de Limpeza
Urbana (SEMULSP), já demonstrou esta preocupação com a criação de programas de
coleta seletiva, do apoio às organizações dos catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis, sobretudo àquelas ativas.
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2.1. PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS FUNDAMENTAIS À GESTÃO INTEGRADA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Com foco no conceito de gestão integrada de resíduos sólidos como um novo paradigma
da limpeza urbana, foram adotadas como metas a redução da geração dos resíduos
sólidos, a reutilização e reciclagem do que foi gerado, a universalização da prestação dos
serviços, estendendo-os a toda a população, a promoção do tratamento e da disposição
final ambientalmente adequada e a inclusão socioeconômica de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis, conceitos que orientaram a Política Nacional de Resíduos
Sólidos.
A metodologia participativa foi utilizada para a condução da audiência pública, técnicas e
instrumentos que potencializassem a interação e a qualidade da comunicação entre
pessoas, grupos e instituições participantes na realização das ações voltadas ao alcance
dos objetivos.
Os principais pressupostos que balizaram a metodologia empregada no trabalho são
apresentados a seguir.

O Plano como instrumento de um processo
O Plano Diretor de Resíduos Sólidos (PDRS) é resultado e instrumento de um
processo de gestão, na perspectiva de garantir a sustentabilidade dos sistemas de
limpeza urbana e disposição final dos resíduos sólidos.

A sustentabilidade é vista de forma abrangente, envolvendo as dimensões ambiental,
social, cultural, econômica, política e institucional, conforme indicações da Agenda
21(MMA, 2000). Nessa direção, o processo de atualização do PDRS para o município de
Manaus buscou:
 Estimular a articulação de políticas e programas de vários setores da administração e
vários níveis de governo;
 Envolver um amplo leque de atores do executivo, legislativo e da sociedade civil do
Município de Manaus;
 Identificar tecnologias e soluções adequadas à realidade local;
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 Estabelecer um processo de planejamento participativo com vistas ao controle social
de modo a garantir a continuidade das ações.
Resíduos sólidos como parte do saneamento básico

A identificação de modelos de gestão de resíduos sólidos se deu em consonância às
diretrizes nacionais para o saneamento básico, estabelecidas pela Lei n°11.445/2007, e
articuladas ao conjunto de todas as atividades que compõem os serviços de saneamento
básico – abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e manejo de águas
pluviais e resíduos sólidos.

Participação da população

Para a consecução dos trabalhos foi adotada uma estratégia metodológica participativa,
envolvendo as comunidades abrangidas e possibilitando uma postura mais ativa e
decisiva da sociedade em prol do aprimoramento da gestão local.
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3. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS EM
MANAUS
3.1 ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA E POPULAÇÃO

A abrangência geográfica deste PMGIRS limita-se ao Município de Manaus que tem, ao
Norte, o Município de Presidente Figueiredo; ao Sul, os Municípios do Careiro da Várzea
e Iranduba; ao Leste, o Município de Rio Preto da Eva e Itacoatiara; a Oeste, o Município
de Novo Airão.

Figura 1 - Limites Geográficos do PMGIRS

Segundo a estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a
população estimada de 2015 é de 2.057.711 habitantes e área territorial de 11.401 km² o
que representa uma densidade demográfica 180 hab/km².

3.1.1

Produto Interno Bruto de Manaus

No ano de 2011, o município de Manaus se manteve com o sexto maior PIB no ranking
nacional, com o montante de R$ 51,02 bilhões, esse resultado pode ser justificado pela
atividade das indústrias do Polo Industrial de Manaus (PIM) com participação de 1,3% do
PIB nacional. A tabela 1 exibe os valores do PIB de Manaus no período de 2005 a 2011.
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Tabela 1: Comportamento do PIB de Manaus.

PIB

Ano

(em R$ 1000)
2005

27.517.836

2006

31.801.795

2007

34.384.768

2008

38.028.945

2009

40.482.809

2010

48.435.925

2011
51.025.146
Fonte: Adaptado por (SEMULSP, 2015).

O que pode contribuir com a elevação do PIB de Manaus é o fato de haver instalado no
Município o Polo Industrial de Manaus (PIM), criado pela Lei N.288, de 28 de fevereiro de
1967, sendo o mesmo assentado em incentivos Fiscais e Extrafiscais (SUFRAMA, 2015).

3.1.2 Abrangência Temporal

O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Manaus foi estruturado

Ano

para o horizonte temporal de 20 anos, ou seja, de 2009 a 2029.

2035
2030
2025
2020
2015
2010
2005
2000
1995
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1011121314 15161718192021
Tempo

Figura 2- Abrangência Temporal do PMGIRS
Fonte: (SEMULSP,2015)
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3.2 ORIGEM, MASSA E CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS.

Os serviços de Coleta e transporte de resíduos sólidos são executados, em quase sua
totalidade, por duas concessionárias e estão subdivididos, conforme contrato de
concessão, em seis modalidades: Coleta Domiciliar, Coleta Hospitalar, Remoção
Mecânica, Remoção manual e Coleta Seletiva.

Os resíduos sólidos da coleta pública gerados na cidade de Manaus são encaminhados
para o aterro municipal os quais recebem destinação e/ou tratamento distinto de acordo
com seu tipo e origem, com exceção dos resíduos provenientes da coleta seletiva os
quais são encaminhados para galpões, onde passam por processo de triagem,
beneficiamento

e

posterior

comercialização

no

mercado

local

pelas

associações/cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis parceiros
da SEMULSP, esta modalidade de coleta e destinação será tratada com mais detalhes
em capítulo específico.

Conforme os dados de coleta de resíduos sólidos de Manaus nos primeiros oito meses de
2015 foram coletados cerca de 637.006 toneladas de resíduos sólidos, com uma média
diária de 2.621 toneladas, com produção média 1,3 Kg/hab/dia de resíduos.

O montante acima supracitado inclui diversos tipos de resíduos sólidos especificados na
tabela 2, os quais a maior parte coletada é de competência do Poder Público Municipal
por meio da Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMULSP), exceto os resíduos de
terceiros, realizado por empresas privadas que prestam serviços de coleta e/ou
destinação de resíduos na cidade de Manaus.
Tabela 2: Quantidade de resíduo coletado, por modalidade no período de
Janeiro a Agosto de 2015.
Massa
coletada
( toneladas)

Média diária
( t/dia)

Coleta Domiciliar

402.535

1.657

63,2%

Remoção Mecânica

118.693

523

18,6%

Remoção Manual

88.988

366

14,0%

Coleta de Poda

5.193

22

0,8%

Coleta Hospitalar

800

4

0,1%

Coleta Seletiva

478

2

0,1%

20.319

84

3,2%

Modalidades

Terceiros
TOTAL

637.006

Fonte: (SEMULSP, 2015)
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-

Participação
Relativa

100,0%

Figura 3 - Percentual da quantidade de Resíduos Sólidos por modalidade de
coleta e terceiros.
Fonte: (SEMULSP, 2015)

A Coleta Domiciliar participou 63,2% com do total de resíduos coletados na cidade, média
de 1.657 ton/dia, com uma taxa per capita de 806 gramas diárias de resíduos recolhidos
nos domicílios, pequenas indústrias, comércio, bancos, escolas, conforme figuras 4, 5 e 6
dos registros das atividades diárias de coletas e mapas dos roteiros da coleta domiciliar
das duas concessionárias.

Figura 4 - Imagens da coleta de resíduos em Manaus.
Fonte: (SEMULSP, 2015).
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Figura 5 - Mapa dos roteiros da coleta domiciliar dos 3 turnos da Marquise.
Fonte: (SEMULSP,2015)

Figura 6 - Mapa dos roteiros da coleta domiciliar dos 3 turnos da Tumpex.
Fonte: (SEMULSP, 2015)
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3.2.1 Custos com Coleta e Disposição Final de Lixo
De Janeiro a Agosto de 2015, o custo com coleta e disposição de fixo alcançou o
montante de R$ 123.324.247,51 média de R$ 15.415.530.94. A tabela abaixo apresenta
os custos por modalidade em 2015.
Tabela
3: Custos
come Disposição
coleta e Final
Disposição
Finala Agosto
de resíduos
Tabela 2: Custos
com coleta
de lixo - Janeiro
de 2015.
Janeiro a Agosto de 2015.
Preço Médio
das duas
concessionárias

Acumulado de
Janeiro a Agosto de 2015

-

79.893.222,45

Coleta Domiciliar

R$ 143,02

54.414.082,80

Coleta Hospitalar

R$ 413,85

303.860,11

R$ 83,07

9.687.045,86

Remoção Manual

R$ 141,79

13.772.202,11

Coleta de Poda

R$ 312,72

1.417.693,50

Coleta Seletiva

R$ 713,45

298.338,07

R$ 70,86

43.431.025,06

Modalidades de coleta
1. Coleta

Remoção Mecânica

2 Disposição Final
Total (Coleta + Disposição Final)

-

123.324.247,51

Fonte: (SEMULSP, 2015)
Fonte: (SEMULSP, 2015).

3.2.2 Coleta Seletiva

De janeiro a agosto de 2015, a coleta Seletiva organizada pela SEMULSP foi responsável
pelo recolhimento de 7.451 toneladas de materiais recicláveis. A taxa de recuperação dos
materiais recicláveis alcançou o índice de 1,2%.
Tabela 4: Estatísticas da Coleta Seletiva Semulsp – Janeiro a Agosto de 2015.
Quantidade coletada
em 2015 ( toneladas)
478
Porta a Porta
6.905
Cooperativas/Associações
68
Pontos (PEV´s, escolas, etc)
7.451
Total
Fonte: (SEMULSP, 2015).
Origem

%
6,4%
92,7%
0,9%
100,0%

Em relação à coleta seletiva porta a porta, foram recolhidas 478 toneladas nos primeiros
oito meses de 2015, com a média coletada por rota igual a uma tonelada, as demais
modalidades correspondem cerca de 6.973 toneladas, visto que as cooperativas e
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associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, também coletam
resíduos originados de grandes geradores além daqueles oriundos das atividades de
coleta seletiva do município.

A tabela abaixo mostra a quantidade de roteiros das duas empresas concessionárias que
realizam a coleta seletiva porta a porta em Manaus, os dias da coleta e valores sobre a
quantidade coletada e sua respectiva participação no todo das ações. As informações
correspondem ao período de janeiro a agosto de 2015.
Tabela 5: Coleta Seletiva Porta a Porta - Janeiro a Agosto de 2015.
Roteiro

Empresa

Dia da
semana

Quantidade
coletada

Participação

Média diária

toneladas
50

%
10,0%

toneladas
1,4

CST01

Segunda

CST02

Terça

43

9,0%

1,2

Quarta

38

8,0%

1,1

Quinta

40

8,0%

1,2

CST05

Sexta

38

8,0%

1,2

CST06

Sábado

47

10,0%

1,4

CSM01

Segunda

35

7,0%

0,8

CSM02

Terça

36

8,0%

0,6

Quarta

42

9,0%

0,8

Quinta

38

8,0%

0,9

CSM05

Sexta

33

7,0%

1,0

CSM06

Sábado

37

8,0%

0,9

477

100,0%

-

CST03
CST04

CSM03
CSM04

TUMPEX

MARQUISE

Total

Fonte: (SEMULSP, 2015).

O detalhamento das rotas da coleta seletiva porta a porta realizada em Manaus encontrase especificados no quadro abaixo.
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Quadro 1: Roteiro da Coleta Seletiva Porta a porta.
ROTEIROS DA COLETA SELETIVA PORTA-A-PORTA
EMPRESA

TUMPEX

ROTEIROS

DIA DA SEMANA

CST01

SEGUNDA

CST02

TERÇA

CST03

QUARTA

CST04

QUINTA

CST05

SEXTA

CST06

SÁBADO

LOCALIDADES
CONJ. BERVELY HILS - CHAPADA
CONJ. VILLAGE BLANC - CHAPADA
CONJ. DOM PEDRO I e II - DOM PEDRO
COND. RESIDENCIAL ENCONTRO DAS ÁGUAS - DOM PEDRO
COND. ABRAAHAM PAZZUELO - DOM PEDRO
CONJ. DOS ADVOGADOS - DOM PEDRO
TRIBUNAL DE CONTAS - COMPENSA
COND. FAROL DA PONTA NEGRA - PONTA NEGRA
COND. SOLAR DA PRAIA - PONTA NEGRA
COND. ALMIRANTE RIO NEGRO - PONTA NEGRA
COND. MAISON BEETHOVEM - PONTANEGRA
COND. VILLA LOBOS - PONTA NEGRA
COND. ILHAS GREGAS - PONTA NEGRA
COND. CLAÚDIO SANTORO - PONTA NEGRA
COND. MEDITERRÂNEO - PONTA NEGRA
COND. BARRA RIO NEGRO - PONTA NEGRA
COND. CASTELLI - PONTA NEGRA
COND. RIVEIRA - PONTA NEGRA
VILA MILITAR DO ASA E DO IPASE - COMPENSA
VILA DA PRATA
VILA MILITAR MARECHAL DUTRA - SÃO JORGE
CONJ. DOS SARGENTOS - COMPENSA
VILA GUARARAPES - SÃO JORGE
CONJ. KÍSSIA - DOM PEDRO
ESCOLA MARIA AMÉLIA SANTOS - DOM PEDRO
CONJ. DÉBORAH - DOM PEDRO
PARQUE SÃO MIGUEL - CHAPADA
CMEI ESCRITORA RAQUEL QUEIROZ - DA PAZ
CONJ. SANTOS DUMONT - DA PAZ
CONJ. HILÉIA - DA PAZ
CONJ. CAMPOS ELÍSEOS - PLANALTO
CONJ. DA ILHA - PLANALTO
CMEI MARIA DO CEÚ - PLANALTO
COND. RESID. OURO NEGRO - COROADO
COND. MARIA LUÍZA - COROADO
COND. OÁSIS - COROADO
PARQUE DOS TUCANOS - COROADO
CONJ. ACARIQUARA - COROADO
CONJ. SENADOR JOÃO BOSCO II - COROADO
CONJ. VILAR CÂMARA - ALEIXO
CONJ. TIRADENTES - ALEIXO
CONJ. COLINA DO ALEIXO - COROADO
CMEI PROFª DIELDRE GAMA - LÍRIO DO VALE
CONJ. AUGUSTO MONTENEGRO - LÍRIO DO VALE
CONJ. VISTA BELA - PLANALTO
CONJ. BELVEDERE - PLANALTO
2º AGRUPAMENTO DE ENGENHARIA - PONTA NEGRA
CONJ. VILA VERDE - SANTO AGOSTINHO
CONJ. JONASA - SANTO ANTÔNIO
SEDE DA PREFEITURA DE MANAUS - COMPENSA
COND. MARIA DA FÉ - CHAPADA
CONJ. ELDORADO - PARQUE DEZ
CONJ. MURICI - PARQUE DEZ
SEAD - PARQUE DEZ
CONJ. UIRAPURU ORQUÍDEA - PARQUE DEZ
CONJ. SAMAMBAIA - PARQUE DEZ
CONJ. TOCANTINS e JORNALISTAS - CHAPADA
COND. CIDADE JARDIM - CHAPADA
CONJ. CASTELO BRANCO - PARQUE DEZ

Fonte: (SEMULSP, 2015).
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Os roteiros da coleta seletiva porta a porta realizada pelas concessionárias encontram-se
identificadas nas figuras abaixo.
Figura 7- Roteiros da Coleta Seletiva Porta a porta da Tumpex.

Fonte: (SEMULSP, 2015)

Figura 8 - Roteiros da Coleta Seletiva Porta a porta da Marquise.

Fonte: (SEMULSP, 2015)
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Os mapas com as localizações dos Pontos de Entrega Voluntária (PEV) e dos galpões de
triagem distribuídos pelas seis zonas geográficas de Manaus são demostrados nas
figuras 9 e 10.

Figura 9 - Localização dos Pontos de Entregas Voluntárias (PEV´s).

Fonte: (SEMULSP, 2015)

Figura 10 - Localização dos galpões de triagem da coleta seletiva.

Fonte: (SEMULSP, 2015)
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A disponibilização dos PEV´s e galpões são planejados estrategicamente com o objetivo
de ampliar a área de abrangência e atendimento da população com a coleta seletiva,
possibilitando desta forma a reinserção dos materiais recicláveis no processo produtivo.

Os resíduos recicláveis oriundos da coleta seletiva porta a porta e PEV são
encaminhados aos galpões para o processo de triagem e comercialização pelas
Associações e Cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis que
atuam nos galpões.

A tabela 6 mostra os galpões e identifica as Associações e Cooperativas de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis atuantes em cada galpão.
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Tabela 6: Galpões cedidos para Associações / Cooperativas de Catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis.
Ordem Zona

1

2

3

4

5

Cooperativa
/Associação
de
Catadores

Endereço

Recicla
Manaus

Lourenço da
Silva Braga,
Manaus
Moderna,
Centro

10

7.000

800

Rua Helena
Cardoso, nº
42 (Antiga 7
de Maio),
Bairro de
Santa
Etelvina

25

4.400

4.400

Sul

Norte Coopcamam

Av. Itaúba, 31
Bairro de
Coopcamare
Jorge
Leste
e ACR
Teixeira, CEP
69088-240,
Manaus AM.

Av. Nossa
Senhora da
Conceição Leste Nova Recicla
Bairro Cidade
de Deus,
Manaus-AM
Alameda
Cosme
Ferreira, 304,
Leste
Arpa
Bairro do
Zumbi dos
Palmares II,
Manaus-AM

Qts. de
Catadores

45

22

Área do
terreno (m2)

1.000

Área
construída
(m2)

1.100

910

Vínculo

Data Entrega

Especificações

MNCR

06/02/2015

01 escritório principal com 04 salas,
todas com banheiros,01 recepção, 01
guarita com banheiro, tendo 2 anexos: 1
anexo com escritório e 1 banheiro, 1
anexo com 1 sala e 6 banheiros, e uma
pequena sala

MNCR

16/12/2014

Composto de por único salão, com piso
parcial , duas docas de entrada e cinco
de saída, com pé direito de 12 metros,
sala de escritório, 2 banheiros, copa.

16/06/2014

pé-direito de 8,00 metros útil, piso
estrutural com Fck = 35,00 Mpa
(suportando 5,00 toneladas por metro
quadrado, paredes em alvenaria
dobrada, estacionamento, estrutura
metálica com telhas em galvalume
4,3mm e translucida, portões metálico, 4
banheiros, sala de administração,
contabilidade, recepção, deposito,
sistema de elétrica, sitema de esgoto,
sistema de fossa, sistema de hidráulica.

08/06/2015

Galpão construído em alvenaria e
coberto com telhas metálica, incluindo
mesanino, salas de escritórios,
3
banheiros

MNCR

1.210

MNCR

07/01/2015

Imóvel construído em alvenaria e coberto
com telhas metálica, mesanino
contendo com área de escritório e
banheiro.
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300

400

Independ
entes

6

Norte

Núcleos da
Cooperativa
Aliança

Bairro de
Santa
Etelvina

9

300

300

Independ
entes

04/04/2015

construído em alvenaria e coberto com
telhas metálica, com área de escritórios
e banheiros

7

Oeste

Cooperativa
Aliança

Estrada da
Compensa
555, Bairro
Vila da Prata

30

3.000

1.200

Independ
entes

03/08/2015

construído em alvenaria e coberto com
telhas metálica, com área de escritórios
e banheiros

163

16.910

9.410

Total

Fonte: (SEMULSP, 2015)

3.2.3 Limpeza de Igarapés

O serviço é descrito como sendo o recolhimento dos resíduos sólidos da superfície da
água e das margens dos igarapés incluindo a retirada da vegetação aquática para
melhorar o escoamento da água, para esta atividade são utilizados botes e balsa com
rebocador.

Na vazante os resíduos são amontoados nos leitos dos igarapés com o uso de
ferramentas manuais entre elas padiolas, escavadeira e pá carregadeira, em seguida é
feita a remoção mecânica de todos os resíduos com utilização de pá carregadeira,
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caminhão basculante e por fim a disposição final no Aterro Municipal.

Nas bacias de Educandos e São Raimundo, o trabalho de retirada diária de resíduos
domésticos e matéria orgânica (incluindo vegetação de crescimento espontâneo nas
margens dos igarapés) é realizado com a utilização de 2 (duas) retroescavadeiras
hidráulica, 2 (duas) balsas, 2 (dois) empurradores e 10 (dez) botes. As balsas percorrem
os rios enquanto há condições de navegabilidade, ou seja, durante o período de cheia.

Em um espaço de tempo de aproximadamente 15 dias por mês, no turno diurno, a balsa
permanece recolhendo os resíduos encontrados, paralelamente, uma equipe de garis
atua dentro d’água e nas margens dos igarapés, inclusive nas “pernas” das palafitas,
conduzindo o resíduo para as proximidades da balsa. Na etapa final, as embarcações
aportam e os resíduos são coletados pelas caçambas pertencentes às Concessionárias e
conduzidos até o aterro.

Também é realizada a retirada de resíduos nos demais igarapés da cidade, como o do
Mestre Chico, o do Franco, o do Mindú, Igarapé do 40, Igarapés da Avenida Brasil,
Igarapé do Passarinho, Igarapé do Alvorada entre outros. Mas como estes igarapés são
estreitos a balsa não é utilizada. Os garis atuam tanto na área terrestre quanto dentro
d’água. O resíduo é captado através de barreiras de contenção e amontoado nas
margens dos igarapés para em seguida serem coletados e retirados por caçambas e
levados para o Aterro Municipal. Este serviço é executado somente no horário diurno,
com um quantitativo médio 60 servidores envolvidos.

De janeiro a agosto de 2015, foram coletadas 5.785 toneladas de resíduos sólidos dos
igarapés e córregos de Manaus, média de 24 ton./dia, em uma extensão executada de
108 km, o que corresponde a uma taxa de aproximadamente 54 toneladas de resíduos
coletados por quilômetro.
Tabela 7: Estatísticas dos serviços de igarapés Janeiro a Agosto de 2015.

Mês

Extensão Quantidade Densidade
executada coletada
coletada
Km

Toneladas

toneladas
/Km

12

584

49

Fevereiro

9

571

63

Março

7

1135

162

20

784

39

Janeiro

Abril

25

Maio

11

737

67

Junho

18

660

37

Julho

12

601

50

Agosto

19

713

38

TOTAL

108

5.785

54

MÉDIA
2015

14

723

-

Fonte: (SEMULSP, 2015)

Tabela 8: Quantidade de resíduos coletados nas Orlas do São Raimundo e Manaus
Moderna com a utilização das duas balsas de Janeiro a Agosto de 2015.
Toneladas
coletadas

Local
Orla do Manaus Moderna

2.083

Orla do São Raimundo

2.065

Total

4.148

Fonte: (SEMULSP, 2015)

Além dos equipamentos e ferramentas acima citadas para

realização da coleta dos

resíduos de igarapés, também é praticada a modalidade remoção manual os quais seus
resultados encontram-se dispostos em toneladas na tabela a seguir.
Tabela 9: Quantidade de Resíduos Sólidos coletados na modalidade remoção manual, no
período de Janeiro a Agosto de 2015.
Toneladas
Coletadas

Igarapés
Igarapé do Franco

467

Igarapé do 40

133

Igarapé da Marina do Davi - Tarumã

126

Igarapé da Cachoeirinha

72

Igarapé do Mestre Chico

60

Igarapé do São Jorge

52

Igarapé do Prosamim da Rua 13 de Maio - Col. Oliv.
Machado

48

Igarapé da Feira da Panair

48

Igarapé da Redenção

44

Igarapé da Terra Nova

40

Igarapé do Passarinho

36

Comunidade do Tupé

28

26

Igarapé do Bindá – Parque Dez

28

Igarapé do Santo Antônio

28

Comunidade do Livramento

26

Igarapé da Comunidade N. Sª. Fatima

26

Comunidade N. Sra. de Fátima

26

Igarapé do Prosamim da Rua Treze De Maio – Col.
Oliveira Machado

24

Igarapé do Amarelinho

24

Igarapé da Beira Rio - Coroado

24

Igarapé do Mindú

20

Comunidade do Agrovila

16

Igarapé da Rua Boulevar de Sá Peixoto - Educandos

16

Igarapé do Mundoca – Santo Agostinho

16

Igarapé da Vila Marinho - Compensa

16

Igarapé do Santos Dumont

16

Igarapé do Alfredo Nascimento

16

Igarapé da Rua Projetada – Armando Mendes

16

Igarapé da Avenida Beira Rio – Coroado

12

Igarapé da Rua Barão de Paranapiacaba – Parque das
Laranjeiras - Flores

8

Igarapé Res. Ponta Negra

8

Comunidade Santa Maria - Tarumã

8

Igarapé da Rua Raimundo Saraiva – Cidade de Deus

8

Igarapé da Matinha, Bc. São Domingos

8

Igarapé da Travessa S – Bairro Nova Esperança

8

Igarapé da Rua Dezoito de Outubro - Compensa

8

Igarapé do Porto do Ceam - Centro

4

Lagoa do Bariri – Presidente Vargas

4

Igarapé da Morada do Samba - Alvorada

4

Igarapé dos Franceses

4

Igarapé da Rua Humberto de Campos – São Jorge

4

Igarapé do Jorge Teixeira

4

Igarapé do Tarumã – Açu

4

Igarapé do Conj Industriário

4

Igarapé da Avenida Afonso Pena - Centro

4

Lagoa do Prosamim Da Compensa

4

Igarapé do Canal do São Francisco

4

Igarapé do Gigante, Av. Cecília Meireles

4

Igarapé do Campo Dourado – Cidade Nova

4
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Lagoa do Parque São Pedro

4

Igarapé Bairro - Petrópolis

4

Igarapé do Conj. Boas Novas

4

Igarapé da Rua Jerusalém - Corado

4

Igarapé da Rua Vale do Sol – Lírio do Vale

4

Igarapé do José Bonifácio – Col. Santo Antônio

4

Comunidade Nova Esperança - Tarumã

2

Total

1.638

Fonte: (SEMULSP, 2015)

3.2.4. Mutirões de Limpeza

Os Mutirões de Limpeza são executados por servidores próprios e terceirizados nos
bairros de Manaus segundo programação anual e demandas da população. Nessa
atividade, com o uso de ferramentas manuais são realizadas a capinação da vegetação e
raspagem de terra e areia, são amontoados todos os resíduos encontrados na via pública
ou que foram lançados clandestinamente em vazadouros ou em áreas verdes.

Durante o período de execução dessas atividades, os moradores da comunidade atendida
aproveitam a oportunidade e acrescentam resíduos acumulados nos domicílios como
entulho, madeira, móveis inservíveis e resíduos vegetais.

A operação complementar se constitui na remoção dos resíduos com caminhões
basculantes e pá carregadeira, tendo como destino final o Aterro Municipal. Os mutirões
de limpeza são programados diariamente. Portanto, não é uma atividade eventual.

De Janeiro a Agosto de 2015 os mutirões de limpeza atenderam mais de 200 localidades
em Manaus com um recolhimento de 118.693 toneladas de resíduos, média de 590
toneladas diárias.

A taxa média de coleta nos bairros programados em 2015 para a realização de mutirões
foi 71,25 toneladas por km e 13.551 toneladas por hectare.
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Tabela 10: Mutirões de limpeza, com quantidade de resíduos coletados acima de 1.000
toneladas – Janeiro a Agosto de 2015.
Ordem
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
31
32
33

Bairros/Locais
Jorge Teixeira
Alvorada
Colônia Antônio Aleixo
Compensa
Nova Cidade
Redenção
Cidade de Deus
Monte das Oliveiras
Santa Etelvina
Coroado
João Paulo
Japiim
Tarumã
Santo Antônio
Rio Piorini
Pq. São Pedro
Parque das Laranjeiras
Santa Etelvina
Zumbi
Terra Nova
Grande Vitória
Alfredo Nascimento
Novo Reino
Nova Esperança
São José
Cemitério Tarumã
Colônia Antônio Aleixo
Nossa Senhora de Fátima
Cidade do Leste
Parque das Garças
Santo Agostinho
Conjunto Nova República

Toneladas
coletadas

6.786
4.101
3.815
3.634
2.813
2.749
2.458
2.379
2.279
1.996
1.987
1.886
1.759
1.749
1.712
1.604
1.528
1.525
1.485
1.477
1.452
1.451
1.324
1.318
1.299
1.277
1.276
1.138
1.090
1.062
1.052
1.025

Fonte: (SEMULSP, 2015)

3.2.5 Caracterização e Classificação dos Resíduos Sólidos De Manaus

Neste contexto, os resíduos serão caracterizados e classificados envolvendo a
identificação do local ou atividade que lhes deu origem, considerando os constituintes e
características conhecidas nas normas disciplinares em vigor.

A classificação adotada pela SEMULSP em suas operações diárias utiliza como base a
Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n° 12.305/2010, para a sua terminologia e
definição, conforme segue especificado.
 Quanto à origem:
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Resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas,
coletados diariamente de domicílios, pequenas indústrias, comércio, bancos, escolas, e
outros locais seguindo roteiros previamente definidos, com geração até 200L/dia,
ultrapassando este limite deve-se contratar coleta privada;

Resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias
públicas e outros serviços de limpeza urbana;

Resíduos sólidos urbanos: engloba os resíduos de origens domiciliares e de limpeza
urbana;

Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os resíduos
originários dessas atividades, com geração de até 200L/dia, incluídos resíduos não
perigosos. Acima deste limite de geração/dia os estabelecimentos devem contratar coleta
privada.

Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades,
exceto os resíduos sólidos urbanos.

Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais,
acima de 200L/dia e os perigosos, deve-se contratar coleta privada.

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, deve ser
realizado por meio de coleta e tratamento privado. Incluídos resíduos oriundos de
hospitais, clínicas e centros de saúde do Município.

Resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e
demolições de obra de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e
escavação de terrenos para obras civis. Estabelecendo limite até 50kg/dia para pequeno
gerador, será coletado pelo município, acima deste limite deve-se contratar coleta privada.

Resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais,
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades, os resíduos não
perigosos oriundos de pequenos geradores são coletados pela limpeza pública e os
grandes geradores devem contratar empresa privada. As embalagens de defensivos
agrícolas devem atender ao especificado na Lei Federal Nº9. 974 de 06 de junho de 2000
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e Decreto Federal Nº 4.074 de 04 de janeiro de 2002.

Resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira, o gerador deve
contratar coleta privada.

Resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou
beneficiamento de minérios, os resíduos oriundos destas atividades deverão ser
coletados por empresa contratada.

Resíduos da remoção mecânica: resíduos originados após a realização de mutirões de
limpeza. Incluem-se nesta classificação todos os resíduos que não podem ser recolhidos
de forma manual e que não sejam domiciliares;
Resíduos da remoção manual: resíduos coletados em pequenas quantidades,
depositados fora do horário da coleta regular e em pequenos pontos localizados no
município;
Resíduos da coleta seletiva: resíduos recicláveis (papel, plástico, vidro, metal) segregados
na fonte, coletados nos domicílios por caminhões específicos e encaminhados às
cooperativas e associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis para
triagem, beneficiamento e comercialização;
Resíduos de terceiros: resíduos oriundos de empresas prestadoras de serviços que
solicitam autorização para descarte no aterro – Disk entulhos, construtoras, indústrias,
entre outras.
 Quanto à periculosidade:

Resíduos perigosos: 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 não perigosos: aqueles não enquadrados na classificação de perigosos.
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4. INSTRUMENTOS LEGAIS
Este capítulo apresenta, de forma resumida, os fundamentos jurídicos que orientam a
atualização do PMGIRS-Manaus para a consecução do Sistema de Limpeza Urbana do
Município, que a partir desta primeira revisão terá concepção diferenciada da anterior, já
que ainda não foi possível implantar a cobrança de taxa, considerada inconstitucional.

Importante informar que a Lei Complementar n. 001/2010, de 18 de outubro de 2010, que
direcionou toda a elaboração do PMGIRS vigente será revogada concomitantemente à
publicação do PMGIRS atualizado, o que deixa claro que além da legislação federal
vigente, que orienta a elaboração do plano municipal de gerenciamento de resíduos
sólidos, a partir da publicação será considerado instrumento legal norteador também a lei
que substituirá a LC-001/2010 e tal decisão se deve ao fato desta ter se tornado inócua e
engessado o sistema de limpeza urbana do município. A ideia da nova legislação é
adequar às obrigações legais à realidade local, com vistas a traçar metas alcançáveis.

Na esteira da concepção anterior, tem-se que os serviços de limpeza urbana, prestados
sob o regime público ou privado são sempre compartidos, pois ainda que propriamente
públicos, também têm o viés de econômicos e de interesse geral.

Quando públicos, havendo intervenção do Estado, sob as regras do Direito Público, visa
assegurar minimamente a prestação para a maior parte da população possível,
universalizando e garantindo sua continuidade.

Quando privados, são considerados econômicos e de interesse geral, porque neles
prepondera a atuação dos geradores, os quais em razão do impacto causado ao meio
ambiente e à saúde da população são responsáveis por gerenciar a coleta e disposição
dos resíduos que geram.

Aqui,

revelam-se

duas

vertentes,

a

da

regulação

e

fiscalização,

que

deve

obrigatoriamente ficar a cargo do setor público, e a da preponderância da competição,
quando tratar-se dos serviços sob o regime privado, sempre buscando a preservação do
meio ambiente e da saúde da população.

4.1 REGULAÇÃO

Nesta nova realidade traçada pela atualização do PMGIRS, a Secretaria Municipal de
Limpeza Urbana – SEMULSP será gestora plena dos serviços de limpeza urbana, tanto
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prestando-os diretamente em algumas atividades, quanto atuando como reguladora e
fiscalizadora das atividades para prestação dos serviços sob o regime privado.

Para tanto, a SEMULSP será dotada de Diretoria específica que trabalhará
exclusivamente na área de regulação, fiscalização e organização da limpeza urbana do
município, dotada de poder de polícia específico e demais competências necessárias a
efetividade dos serviços.

5. GERADORES DE RESÍDUOS SUJEITOS AO PLANO DE GERENCIAMENTO
ESPECÍFICO
Em Manaus a Lei Municipal Nº001/2010 art. 133 em complementação junto à Lei
12.305/2010 art. 20 que estabelece quais geradores estarão sujeitos à elaboração do
plano de gerenciamento de resíduos, entre estes encontram-se citados os geradores de
serviços públicos, resíduos sólidos urbanos, domiciliares e de limpeza urbana, e os abaixo
especificados:

- Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços;

- Os estabelecimentos que geram resíduos perigosos;

- Os estabelecimentos de construção civil, que não sejam equiparados aos resíduos
domiciliares pelo poder público municipal, e os dispostos nos termos da Lei Municipal
Nº001/2010 e normas instituídas pelos órgãos do SISNAMA.

- Os estabelecimentos de serviços de transportes, os portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários;

- Estabelecimentos responsáveis por atividades agrossilvopastoris se determinado pelo
órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e se couber
Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS).

- Resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
- Resíduos de Serviços de Saúde – RSS: os gerados nos serviços de saúde, conforme
definido em regulamento e em normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do
SNVS;
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A Lei 001/2010 considera grandes geradores de resíduos os estabelecimentos públicos,
institucionais, de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, que geram
resíduos classificados pela NBR 10004 como Classe II, em volume superior a 200 litros
diários e ainda os estabelecimentos geradores de Resíduos Sólidos da Construção (RCD)
em volume superior a 50kg diários.

6. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS
6.1 COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

A coleta regular ou convencional é aquela que recolhe os resíduos disponibilizados sem
distinção, ou seja, sem seletividade. Atuar na coleta de forma pouco eficaz remete à
possibilidade de destinar a fração passível de recuperação ao aterro municipal em função
da tipologia do material recolhido. Portanto, o serviço de coleta tem sido um instrumento
estratégico fundamental e imprescindível para atingir os objetivos de recuperação da
matéria no fluxo dos resíduos a enviar para recuperação ou destinação final.

Assim, a coleta é a fase mais importante da gestão integrada de resíduos sólidos quando
se quer atuar realmente na recuperação e reciclagem de materiais e por este motivo não
é possível atuar na gestão de resíduos somente com o emprego da coleta convencional,
sem atuar na coleta seletiva.

A ausência da coleta regular provoca o descontentamento da população e causa danos
severos ao meio ambiente e à saúde pública. Desta forma, a coleta regular deverá ser
oferecida a 100% da população residente.
6.2 COLETA PROGRAMADA

A coleta programada é um instrumento acessório da coleta regular e tem como objetivo
contribuir para a eficiência e eficácia dos serviços. Tende a evitar a prática do lançamento
ambientalmente inadequado de móveis e demais inservíveis volumosos em vias públicas,
encostas, igarapés ou terrenos baldios, reduzir os problemas sanitários e ambientais
decorrentes da prática do acúmulo de inservíveis em quintais, porões etc., e ainda
conscientizar o cidadão quanto ao seu importante papel na gestão dos resíduos sólidos.
A coleta programada é realizada mediante solicitação dos serviços que pode ser feita por
qualquer munícipe por meio do teleatendimento do “Disk Limpeza” da SEMULSP que
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preenche um formulário (ANEXO-1) de solicitação e encaminha um fiscal para verificar o
tipo de resíduo e quantidade para posterior envio do caminhão coletor.
As quantidades a serem coletadas deverão obedecer aos limites estabelecidos para o
pequeno gerador de resíduos e serão restritas aos resíduos não perigosos. Quando o
volume dos resíduos ultrapassar o limite estipulado para pequenos geradores deverá ser
cobrado preço público que é calculado com base na Unidade Fiscal do Município (UFM)
em atendimento ao determinado pelo Decreto Nº2. 972 de 15 de dezembro de 2014 em
seu art. 1º que fixa o valor da UFM até 31 de dezembro de 20215 em R$83,78.

Os pequenos geradores de Resíduos de Construção Demolição (RCD) após
agendamento da coleta programada deverá realizar a disposição fracionada e
acondicionada em sacos próprios de 50kg, conforme estabelecido na legislação aplicada.

6.3 PONTOS DE ENTREGA VOLUNTÁRIA (PEV)

São plataformas que reúnem contenedores dispostos ao solo para recebimento de
materiais recicláveis, disponibilizados para a coleta seletiva. São pontos que otimizam o
gerenciamento dessas frações específicas de resíduos. Apenas pequenos volumes
devem ser conferidos aos PEV’s atentando aos limites estabelecidos pela legislação.

Figura 11- Ponto de Entrega Voluntária (PEV)

Fonte: (SEMULSP, 2015).
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6.4 MÉTODO DE COLETA

O município deverá assegurar a frequência adequada para o bom atendimento dos
munícipes com eficiência e qualidade da coleta de resíduos sólidos. A coleta regular é
planejada para o período diurno e noturno, sendo fundamental que a população seja
informada sobre o período definido. Nas zonas de maior movimento é recomendável que
a coleta seja noturna.

6.4.1 Frequência e Turnos De Coleta

Os serviços de coleta são atualmente executados atendendo a frequência de três turnos
de oito horas de trabalho. Os turnos se mostram adequados e devem ser mantidos,
porém as sobrecargas do período intermediário deverão ser evitadas, isto é, para este
período deverão ser programados os menores trechos a serem percorridos uma vez que
requer da guarnição um maior esforço físico em função das características e
peculiaridades climáticas da região.
A coleta noturna deverá ser privilegiada no Centro de Manaus, em áreas adjacentes e nas
principais avenidas, devido grande fluxo de tráfego de veículos e pessoas no período
diurno.

Tabela 11: Frequência e turnos de coleta.
Roteiro

Turno

Horário

Considerações

Diurno

8h

das 6 às 14horas

Intermediário

8h

das 14 às 22horas

Para este turno os menores trechos deverão
ser demandados, sempre que possível.

Noturno

8h

das 22 às 6horas

Este turno deverá ser privilegiado nos
grandes centros, micro centros e áreas
adjacentes.

Os maiores trechos deverão ser efetuados
neste turno.

Fonte: (SEMULSP, 2015)

6.4.2 Rotas de coleta

Este serviço de coleta conta com uma frota de 94 caminhões compactadores percorrendo
um total de 187 rotas na área urbana de Manaus e, apesar de abrangerem 98,1% da
população, estas rotas atendem às características da cidade e pode ser mantida na fase
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de implantação das ações após a atualização do PMGIRS-Manaus. Porém estas deverão
ser acrescidas de novas rotas de modo que acompanhe o crescimento urbano e consiga
abranger 100% da população.

A rota de coleta deverá ser elaborada de forma que o veículo coletor esgote sua
capacidade de carga no percurso estabelecido para então se dirigir ao local de tratamento
ou disposição final dos resíduos coletados. No estabelecimento da rota, roteiro ou
itinerário de coleta é considerado o menor percurso improdutivo possível. Os percursos
improdutivos são aqueles trechos em que o veículo não realiza a coleta, servindo apenas
para seu deslocamento de um ponto a outro. Para que isto ocorra, os seguintes critérios e
regras práticas deverão ser considerados, entre eles:
 Início da coleta próximo à garagem;
 Término da coleta próximo à área de descarga;
 Coleta sentido descendente quando feita em vias íngremes;
 Percurso contínuo: coleta nos dois lados da rua.

Para cada itinerário deverá ser elaborado um roteiro gráfico de área em mapa indicando
seu início e término, o percurso efetuado, os pontos de coleta sem acesso a veículos e os
trechos com percurso morto e manobras especiais, tais como ré e retorno.
A roteirização da coleta é um processo dinâmico e deve ser acompanhado
periodicamente visando observar se há variação na geração de resíduos em cada trecho
ou setor, se novas ruas foram pavimentadas etc., para efeito de alteração e ajustes nos
roteiros originais.
6.4.3 Divulgação dos serviços

A divulgação adequada e orientação dos serviços disponíveis para a sociedade é de vital
importância para o bom funcionamento do mecanismo, uma vez que a população utiliza
em maior ou menor intensidade o serviço se estiver bem informada, motivada a participar
e se o mesmo funcionar de forma regular e eficiente.

Portanto as formas de divulgação deverão acompanhar a evolução e disponibilidade dos
diversos canais de comunicação com o objetivo de estreitar as relações entre o Poder
Público Municipal e a sociedade, visto que esta proximidade possibilita além da
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contribuição um retorno de informações que subsidia o planejamento e contribui para o
aumento da eficiência e a busca contínua pela melhoria da qualidade dos serviços
prestados.

6.5 VARRIÇÃO MANUAL

Os serviços de varrição manual são executados diariamente por 881 varredores, inclusive
aos sábados, domingos e feriados, no período diurno e noturno. Determinadas vias, por
definição da Prefeitura são varridas não só uma vez ao dia, mas quantas vezes forem
necessárias durante o turno de trabalho da equipe designada.

Em média 618 km de ruas e avenidas da cidade de Manaus são varridos diariamente, o
que representa produtividade de 0,701 Km por varredor. Além disso, grandes eventos
municipais são plenamente atendidos (carnaval, festas juninas, boi-bumbá, shows,
eventos esportivos e solenidades públicas).
Os resíduos públicos removidos pela varrição manual são geralmente naturais (folhas,
flores, terra e excremento de animais) ou acidentais (papéis, tocos de cigarro e outros
detritos jogados no chão pela população). Dentre os fatores que intervêm na composição
e produção dos resíduos recolhidos pela varrição destacam-se: a arborização da via, a
densidade de trânsito, a população flutuante, a movimentação e concentração de
pedestres, o poder aquisitivo da população, a presença de animais domésticos, os
vendedores ambulantes, o comércio intenso, as atrações turísticas e, principalmente, a
conscientização da população.
Este serviço deverá ser realizado apenas junto às sarjetas. É sabido que os resíduos
deslocados pelos veículos e águas das chuvas para as laterais das vias, concentram-se
no meio-fio, porém a varrição das calçadas é de responsabilidade expressa de seus
proprietários e os mesmos deverão mantê-las limpas e desobstruídas.
Os materiais e equipamentos essenciais para a varrição manual são:

 Vassoura grande de confecção industrial (cerdas de piaçava ou plástico), artesanal
e/ou recicladas (folhas de palmeiras, cipó, materiais plásticos etc.);
 Vassoura pequena para recolher os resíduos;
 Pá quadrada;
 Carrinhos tipo “Lutocar”;
 Sacos plásticos para acondicionar os resíduos (normalmente de 100 litros).
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Além disso, é fundamental a utilização de uniforme, composto por: calça, blusão, bota,
luva e boné.

A fiscalização do serviço é feita por um encarregado de turma, normalmente um
encarregado para cada grupo de 25 a 30 varredores. Além de verificar se o serviço está
sendo realizado de forma adequada, o encarregado deve servir, também, como apoio
para os varredores.

Pela manhã e à tarde os veículos para o transporte das equipes de varrição os
transportam até os seus respectivos setores os quais devem estar disponíveis, na
garagem da Prefeitura ou na empresa responsável pelo serviço.

A varrição manual exige elevado número de trabalhadores e de materiais para a sua
execução e, portanto, requer ajustes e expansões constantes. A atividade de varrição
manual proporciona o benefício social no que se refere ao emprego de mão de obra
pouco qualificada.
A varrição deve ser ofertada ao maior quantitativo possível, com vistas à bem atender aos
munícipes. Para o atendimento do proposto, como forma de aperfeiçoar a atividade
propõem-se a introdução da varrição mecanizada em pontos específicos, para imprimir
maior eficiência a esses serviços.

6.5.1 Produtividade dos serviços de varrição

A velocidade de varrição, expressa em metros de sarjeta/homem/dia ou metros
lineares/homem/dia, é essencial na definição de um plano de varrição e pode ser
influenciada pelas variáveis:
 Declividade do terreno;
 Tipo de pavimentação da via varrida;
 Tipo de ocupação;
 Arborização;
 Existência ou não de estacionamentos;
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 Concentração de pedestres e veículos;
 Varrição ou não da calçada;
 Clima;
 Ferramentas empregadas;
 Sexo e idade do varredor;
 Qualidade do serviço prestado.

As condições e características locais das áreas varridas resultam em diferentes dados
sobre produção dos serviços de varrição. Assim, a produtividade dos trabalhadores de um
Município específico deve ser determinada por testes práticos locais, escolhendo-se
trabalhadores de rendimento médio e acompanhando-os por cerca de duas semanas.
É importante que os testes sejam realizados em vias de características distintas (ruas
residenciais e comerciais, pontos turísticos, e outros de interesse). Em média, a produção
diária do trabalhador, pode ser considerada de 500 metros de sarjeta varrida por hora de
trabalho, ou seja, 4.000 metros em 8 horas. Nas áreas centrais da cidade e proximidades,
a produção diminui devido às características próprias destas localidades, passando a ser
a meta de quando a varrição é realizada com repasse. Algumas localidades adotam a
“produtividade média diária possível com pausa”, ou seja, a produtividade possível de se
atingir em uma jornada integral de trabalho, considerando-se uma pausa de 10 minutos a
cada 50 minutos trabalhados.

Esse procedimento tem como objetivo prevenir problemas de ergonomia. Para a produção
média geralmente adota-se um rendimento de 1.500 metros quadrados por varredor/dia
em um turno de 8 horas.
6.5.2 Dimensionamento do número de varredores
O número de varredores necessários para um sistema de varrição manual pode ser
obtido por meio da seguinte equação:

Nv = (Ks / Fv . Pd) +Cr
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Onde:
Nv = nº de varredores necessários;
Ks = extensão total de sarjeta varrida por dia (em Km).
Fv = frequência diária de varrição;
Pd = produção diária de cada varredor (em Km)
Cr = coeficiente de reserva.

Deve ser adotado um coeficiente de reserva de 20% já que, na prática, a distribuição ideal
dos serviços não ocorre, em razão de ausências motivadas por férias, faltas ou licenças
médicas. Recomenda-se que os mais idosos sejam escalados para a varrição de ruas
com topografia plana, a fim de poderem realizar o trajeto com menor desgaste físico e,
consequentemente, melhor rendimento.
Em situações festivas municipais e particulares (Natal, Ano Novo e Carnaval) é preciso
reforçar a mão de obra nas áreas mais críticas. Isto pode ser feito deslocando-se equipes
de outros setores, que terão suas frequências de serviço diminuídas.
6.5.3 Remoção dos resíduos da varrição

A coleta e o transporte dos resíduos da varrição manual são realizados por equipe e por
caminhão exclusivo para tal finalidade. Deverá ser observado que os resíduos da varrição
não fiquem mais de 24h no local de acumulação. Em situações especiais, a coleta deverá
ser efetuada pelos próprios varredores.
6.5.4 Acidentes e riscos ocupacionais

O trabalho nas ruas submete os varredores a condições insalubres em decorrência dos
agentes biológicos presentes nos resíduos recolhidos das variações, de clima, dos ruídos
e poeiras, que podem favorecer a ocorrência de enfermidades e acidentes de trabalho.
Embora menos frequentes, podem ocorrer casos de atropelamentos.

As principais causas de acidentes são:

 Falta de atenção;
 Não utilização dos equipamentos básicos de proteção individual (como falta de luvas
e/ou sapatos inadequados);
 Não observância das recomendações de segurança.
Como prevenção e precaução, as equipes deverão estar fortemente capacitadas para a
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execução dos serviços.

6.5.5 Indicadores de qualidade e eficiência na varrição

A qualidade e a eficiência do serviço prestado são monitoradas, utilizando formas de
mensuração de desempenho que sejam relevantes, consistentes no tempo e confiáveis,
tais como:
 Quantidade de materiais consumidos;
 Incidência de reclamações sobre a qualidade dos serviços prestados;
 Frequência da varrição;
 Percentual da área urbana atendida pelo serviço de varrição;
 Percentual de ruas pavimentadas, contempladas com o serviço de varrição;
 Relação entre os resíduos coletados nas vias e sua extensão.

6.5.6 Abrangência dos serviços de varrição

Este serviço deverá ser ofertado ao maior quantitativo possível de munícipes.

6.5.7 Pontos de apoio

Os pontos de apoio têm por objetivo oferecer ao servidor condições dignas de trabalho
proporcionar uma alternativa diante da carência de alojamentos convencionais e adequar
a necessidade de prestação de serviços às condições físicas da cidade.
A instalação dos pontos de apoio adicionais é responsabilidade da contratada para a
execução dos serviços e deve prever dimensões mínimas de 3x3 metros e ser dotado de
no mínimo um vaso sanitário com ducha higiênica, um chuveiro elétrico, um lavatório, um
filtro para água potável, aquecedor para alimentos, escaninhos para a guarda de roupas e
pequenos objetos pessoais e um armário aberto para guarda de ferramentas de trabalho.
Os pontos de apoio devem ser localizados em pontos estratégicos, objetivando minimizar
os deslocamentos de pessoal.

6.6 LIMPEZA PÚBLICA E PRIVADA DE LOCAIS DE FEIRAS LIVRES
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A limpeza dos locais de feiras livres deve ter início tão logo a feira termine para impedir
que os detritos se espalhem, controlar os odores (principalmente do comércio de
pescados) e para encerrar a atividade o mais rápido possível, liberando o local para o
trânsito e circulação dos moradores.
A colocação de caçambas estacionárias à disposição dos feirantes é recomendável, para
que possam acondicionar o resíduo gerado até o término da feira, o que facilita em muito
a limpeza do local. No caso de feiras realizadas em ruas, a varrição deve ser feita em
toda a área utilizada. Os serviços procedem-se das calçadas e do centro da rua para as
sarjetas, onde os resíduos serão removidos.
A coleta dos resíduos gerados em feiras livres pode ser feita por caminhões basculantes,
convencionais ou compactadores. No caso de utilização de caminhões compactadores,
há necessidade de um planejamento adequado, a fim de evitar o desperdício da
capacidade de carga desses caminhões, já que a quantidade de resíduos gerada em
feiras, geralmente é insuficiente para completar a carga de uma viagem. Além disso, o
horário deve ser conciliado para que não haja interferência na coleta dos resíduos
domiciliares. O local deve ser lavado com o auxílio de caminhão pipa, caso haja venda de
pescados. Se possível, é recomendável a aplicação de algum composto com cloro, como
solução de hipoclorito de cálcio diluído em água (1kg do produto para 100 litros de água),
para eliminar os odores desagradáveis.
Os resíduos gerados e coletados nesses locais deverão ser tratados e/ou dispostos em
conjunto com o resíduo domiciliar.
6.7 LIMPEZA DE IGARAPÉS

Deverão ser discutidas a manutenção de mecanismos eficazes de proteção, recuperação,
revitalização com foco na limpeza e conservação dos igarapés, sendo um dos pontos
prioritários para o desenvolvimento das ações o aprimoramento das atividades de
educação ambiental, pois a limpeza e conservação destas áreas dependem
fundamentalmente do nível de educação e preparação do cidadão no enfrentamento do
problema.
Nestas áreas, a população continuará a ser orientada a dispor os resíduos gerados ao
sistema de coleta regular, ou seja, aquela oferecida aos demais domicílios, senão, deverá
ser permitido que os resíduos sejam dispostos nas margens dos igarapés para que a
coleta seja efetuada por via fluvial, uma vez que estas áreas são de preservação
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permanente.
Para manutenção e limpeza dos igarapés recomenda-se que:
 Sejam desenvolvidas de jusante para montante;
 Ocorram nos períodos de estiagem;
 Permitam a preservação da vegetação autóctone e das características da região;
 Preveja a realização da poda de formação da vegetação existente, para garantir o
sombreamento do leito, atentando que o corte da vegetação não poderá ser total;
 Seja evitada a remoção da vegetação fixadora das margens, bem como mantida a
calha íntegra;
 Sejam conduzidas de forma que as intervenções necessárias sejam realizadas em um
igarapé por vez;
 Ao final das intervenções, o material retirado possa ser separado e recuperado por
meio da reutilização, reciclagem e/ou compostagem.

6.8 RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS

6.8.1 Resíduos sólidos industriais

A

gestão

dos

RSI envolve

o

funcionamento

de três

sistemas:

sistema de

responsabilidades e autoridades e sistemas de informação que correspondem a três
dimensões: operacional e comercial, regulatória e de gestão e governança. Embora tais
sistemas sejam abordados em uma única ótica, são questões totalmente diferentes em
termos de responsabilidades dos agentes e dinâmicas na administração e manejo. A
Tabela 12 demonstra o descrito.

Tabela 12: Resíduos sólidos urbanos x Resíduos sólidos industriais.
Resíduos Sólidos Urbanos

Resíduos Industriais

Obrigação municipal

Obrigação do gerador

Envolve interesses públicos diretos

Envolve interesses privados diretos e
interesses públicos indiretamente

Investimentos públicos e alternativamente
privados

Investimentos 100% privados

Contratos multilaterais (agentes públicos
diversos)

Contratos bilaterais (privado)
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Foco na atividade – coleta, tratamento e
disposição.

Foco nos resultados da atividade – proteção
ambiental

Padrões de qualidade individualizados
ditado por cada Município

Padrões de qualidade geral ditado pelas
regras de mercado

Fonte: (IBAM, 2010)

Os RSI devem atender ao disposto no Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos
Sólidos Industriais (PGIRSI) desenvolvido pela SUFRAMA para o Polo Industrial de
Manaus e às exigências da Lei 12.305/2010, art. 20, que trata da elaboração do Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

Além do controle e fiscalização nas afirmativas de boas práticas de gerenciamento dos
RSI, as empresas que utilizam como insumo a matéria-prima secundária deverão ser
cadastradas e inclusas no Sistema de Informações Municipais em Resíduos Sólidos
(SIMUR) para possibilitar o acesso à informação pelas associações e cooperativas de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, e sua posterior inserção ao mercado de
recicláveis.

Desta forma, além das diferenças explicitadas na tabela 12 e dos planos de
gerenciamentos de resíduos específicos que propiciarão seu adequado gerenciamento, é
importante salientar que controle e a fiscalização dos fluxos dos resíduos gerados nas
atividades industriais são fundamentais e complementares.

6.8.2 Resíduos de serviços de transportes

A garantia do controle sanitário e da proteção à saúde dos viajantes nos portos e
aeroportos passa necessariamente pela atenção ao gerenciamento dos resíduos sólidos.
A Resolução Conama N°05/93 define os procedimentos mínimos e determina que a
administração destes estabelecimentos apresente o Plano de Gerenciamento de
Resíduos de Serviços de Transporte (PGRST) para ser submetido à aprovação dos
órgãos de saúde e meio ambiente dentro de suas esferas de competência. Como garantia
do controle sanitário e proteção da saúde da população, a fiscalização da implementação
dos PGRST deve ser uma prática constante.

Além do PGRST os estabelecimentos atuantes na área de transportes também devem
elaborar o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos em atendimento ao disposto na
Lei 12.305/2010, art. 20, item IV. As unidades geradoras de RST deverão fazer parte do
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SIMUR.
6.8.3 Resíduos de construção e demolição
A Resolução Conama n°307 define as responsabilidades do Poder Público e dos
agentes privados quanto aos resíduos da construção civil e torna obrigatória a
adoção de planos integrados de gerenciamento nos Municípios, além de projetos de
gerenciamento dos resíduos nos canteiros de obra. É pressuposto dessa Resolução
que a responsabilidade pelos resíduos é do gerador, cabendo aos demais
participantes da cadeia de atividades a responsabilidade solidária no âmbito de sua
participação e ao Poder Público o papel de disciplinar e fiscalizar as atividades dos
agentes privados.
A Resolução estabelece ainda a obrigatoriedade da implementação de um Plano
Integrado de Gerenciamento dos Resíduos da Construção Civil para os Municípios. Esse
Plano deverá adotar soluções diferenciadas para os pequenos volumes, de
responsabilidade do poder público municipal, e para os grandes volumes, de
responsabilidade privada. Desta forma, deverá ser elaborado o Termo de Referência de
Gerenciamento de RCD contendo as diretrizes técnicas e procedimentos para o
exercício das responsabilidades dos pequenos e grandes geradores e transportadores
que ainda deverão ser definidas, licenciadas e disponibilizadas áreas de manejo para os
RCD, dentro do prazo estipulado pela meta que estipula até 2017.
Deverá também ser efetuada a identificação e o cadastramento dos grandes geradores e
o credenciamento dos transportadores. E estes devem fazer parte do SIMUR.
6.8.4 Resíduos agrossilvipastoris

Os resíduos agrossilvipastoris incluem todos os tipos de resíduos gerados pelas
atividades produtivas nas zonas rurais, quais sejam: os resíduos agrícolas, florestais,
pecuários e de insumos. Os resíduos agrícolas são aqueles produzidos no campo,
resultantes das atividades de plantio e colheita dos produtos agrícolas. Os resíduos de
insumo são aqueles gerados no campo oriundos dos implementos utilizados nas
atividades agrícolas.

São considerados resíduos florestais, aqueles gerados e deixados na floresta como
resultado das atividades de extração da madeira. Infere-se que cerca de 20% da massa
de uma árvore são deixados na floresta. Estima-se que existe um grande potencial de
aproveitamento energético de resíduos florestais no país, uma vez que as atividades
extrativas da madeira, tanto para o carvoejamento quanto para o uso não energético,
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desenvolvem-se de forma intensiva de Norte ao Sul.

Os resíduos pecuários são constituídos por estercos e outros produtos resultantes da
atividade biológica do gado bovino, suíno, caprino e outros, cuja relevância local justifica
seu aproveitamento energético. Este tipo de resíduo é importante matéria-prima para a
produção de biogás, que pode ter um papel relevante no suprimento energético,
principalmente para a cocção de alimentos nas zonas rurais.

Grande parte dos resíduos pode ser utilizada no próprio terreno de cultivo, servindo como
proteção ao solo ou como adubo fornecedor de nutrientes.

6.8.5 Resíduos de Serviços de Saúde

Os resíduos são de atribuição dos geradores que deverão organizar seus planos de
acordo com os termos da Resolução Conama 358/2005 e da Resolução de Diretoria
Colegiada (RDC) 306/2004 da ANVISA. Providenciando ainda sistemas próprios de
coleta, tratamento e disposição final.

7. PROGRAMAS E AÇÕES DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA PROMOVER A
NÃO GERAÇÃO,

REDUÇÃO, REUTILIZAÇÃO

E

A RECICLAGEM DE

RESÍDUOS SÓLIDOS.
Partindo do princípio de que a solução para o problema dos resíduos passa pela
educação da população, a SEMULSP, por meio das ações da Cedolp (Comissão Especial
de Divulgação da Política de Limpeza Pública), prioriza a integração das atividades de
sensibilização sobre a Coleta Seletiva, como vetor de conservação ambiental e inclusão
social.
Estas ações levam informações sobre destinação dos resíduos sólidos domiciliares,
priorizando a participação da comunidade através de escolas e equipes de orientação. As
ações começaram a ser desenvolvidas com atividades no Centro. Um acordo com os
lojistas foi realizado de modo que eles sejam responsáveis pela separação dos resíduos
recicláveis e posterior entrega em pontos estratégicos, permitindo que as associações de
catadores façam o recolhimento desse material.

A coleta seletiva no centro comercial, nos primeiros oito meses de 2015, apresentou uma
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média mensal de 60 toneladas de resíduos recicláveis. Dois pontos de lixeira viciada no
Centro da cidade foram extintos pelo Cedolp. Um, entre as ruas Guilherme Moreira e
Quintino Bocaiúva e outro na Avenida Getúlio Vargas. Papelão, papel, plástico e vidro e
outros resíduos recicláveis são separados e recolhidos por cooperativas e associações de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. O material não reciclável é recolhido por
veículo apropriado e levado para o Aterro Municipal.

A equipe de sensibilização também desenvolveu trabalhos de cunho informativo em
relação ao horário e descarte correto de seus resíduos, nas áreas de difícil acesso como
Rip-Rap’s e áreas de invasão. Estes são locais onde os resultados serão alcançados a
médio e longo prazo. De janeiro a agosto de 2015 foram realizadas 1.474 ações de
educação ambiental, sendo sensibilizadas 79.587 pessoas.

Tabela 13: Ações de Educação Ambiental e Pessoas sensibilizadas em 2015.
Ações

Pessoas
sensibilizadas

Janeiro

176

8.422

Fevereiro

104

3.300

Março

173

3.874

Mês

Abril

30

5.135

Maio

271

31.970

Junho

212

9.114

Julho

268

9.266

Agosto
Total

240

8.506

1.474

79.587

Fonte: (SEMULSP, 2015)

A SEMULSP atualmente apoia cerca de 200 catadores de resíduos distribuídos em 17
entidades (entre núcleos e associações), em concordância com a Política Nacional de
Resíduos Sólidos, a Prefeitura de Manaus, por meio da SEMULSP, disponibilizou 7
galpões para acomodar as associações e melhorar as condições de trabalho e de vida
desses profissionais.

Os dados referentes às quantidades diárias de atividades e público atingido pelas
capacitações e sensibilizações para a promoção da educação ambiental mostraram, no
primeiro semestre de 2015, o aumento em 35% no número médio mensal de ações de
educação ambiental em relação ano anterior. Quando comparado a 2013, o avanço desta
média foi de 137%. Houve também crescimento no número médio por mês de pessoas
sensibilizadas passando de 4.540 em 2013 para um público de 10.303 em 2015, o que
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equivale um aumento de 127%.
Tabela 14: Estatísticas das atividades da Educação Ambiental em Manaus – 2013 a
2015.
Ano

Média mensal de
Ações

2013
2014
1ºsemestre de
2015

68
112
161

Média Mensal de
pessoas
sensibilizadas
4.540
12,242
10.303

Fonte: (SEMULSP, 2015).

Para corroborar as atividades de educação ambiental para o incentivo à não geração,
redução, reutilização e reciclagem dos resíduos sólidos gerados em Manaus propõe-se
fortalecer as parcerias com diversas instituições públicas, privadas, cooperativas e
associações de catadores de materiais de reutilizáveis e recicláveis, com o objetivo de
fortalecer os laços institucionais para ampliar a abrangência do atendimento da população
com foco na conscientização e sensibilização sobre a importância da manipulação e
destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos.

8. SISTEMA DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL EM RESÍDUOS SÓLIDOS E
INDICADORES DE DESEMPENHOS OPERACIONAIS E AMBIENTAIS DOS
SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA
O Sistema de Informação Municipal em Resíduos Sólidos (SIMUR) consistirá em um
banco de dados que conterá um conjunto de variáveis quantitativas e qualitativas de
caráter operacional, gerencial, financeiro e de qualidade, sobre o manejo de resíduos
sólidos urbanos na cidade de Manaus.

Este sistema permitirá a interação entre a PMM e os demais órgãos de meio ambiente, o
tratamento dos dados a otimização dos procedimentos e validação da informação, bem
como a disponibilização ao público de informação atualizada sobre o setor.
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8.1 INDICADORES DE DESEMPENHO OPERACIONAL E AMBIENTAL DOS SERVIÇOS
PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Serão utilizados os indicadores do Sistema Nacional de Informações de Saneamento
referentes ao setor de resíduos sólidos – SNIS-RS. Este conjunto de indicadores permitirá
avaliar o desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de limpeza urbana e
de manejo de resíduos sólidos. A tabela abaixo descreve os indicadores utilizados:
Tabela 15: Indicadores
Rótulo

Definição do indicador

Unidade

1. Indicadores sobre despesas e trabalhadores
IN001
IN002
IN003

Taxa de empregados em relação a população urbana
Despesa média por empregado alocado nos serviços do manejo de
rsu
Incidência das despesas com o manejo de RSU nas despesas
correntes da Prefeitura

empregado/1000 hab
R$/empreg
%

IN004

Incidência das despesas com as empresas contratadas para a
execução dos serviços de manejo rsu

%

IN005

Auto-suficiência da Prefeitura com o manejo do RSU

%

IN006

Despesa per capita com manejo do RSU em relação a população
urbana

IN007

IN008

IN010

IN011

Incidência de empregados próprios no total de empregados no
manejo de RSU
Incidência de empregados de empresas contratadas no total de
empregados no manejo de RSU
Incidência de empregados gerenciais e administrativos no total de
empregados no manejo de RSU
Receitas arrecadada com taxas ou outras formas de cobrança pela
prestação de serviços de manejo de RSU

R$/hab

%

%

%

Rs/hab.ano

2. Indicadores sobre Coleta Domiciliar e Pública

IN014

Taxa de cobertura do serviço de Coleta Domiciliar direta (porta-aporta) da população urbana do município.

%

IN015

Taxa de cobertura do serviço de Coleta Domiciliar em relação à
população total do município

%

IN016

Taxa de cobertura do serviço de Coleta Domiciliar em relação à
população urbana

%

IN017

Taxa de terceirização do serviço de Coleta Domicilia r e Pública em
relação à quantidade coletada

%

IN018

Produtividade média dos empregados na coleta (coletadores +
motoristas) na Coleta Domicilia r e Pública em relação à massa
coletada
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Kg/hab.dia

IN019

Taxa de empregados (coletadores + motoristas) na Coleta Domicilia r
e Pública ) em relação à população urbana

IN021

Massa da Coleta Domicilia r e Pública per capita em relação à
população urbana

Kg/hab.dia

IN022

Massa da Coleta Domiciliar coletada per capita em relação à
população atendida com serviço de coleta

Kg/hab.dia

IN023

Custo unitário médio do serviço de Coleta Domicilia r e Pública

IN024

Incidência do custo do serviço de Coleta Domicilia r e Pública ) no
custo total do manejo de rsu

%

IN025

Incidência de (coletadores + motoristas) na quantidade total de
empregados no manejo de RSU

%

IN027

Taxa da quantidade total coletada de resíduos públicos (rpu) em
relação à
quantidade total coletada de resíduos sólidos domésticos (rdo)

%

IN028

Massa da Coleta Domicilia r e Pública per capita em relação à
população total atendida pelo serviço de coleta

empreg/1000 hab

R$/t

Kg/hab.dia

3.Indicadores sobre Serviços de Construção Civil
IN026

Taxa de resíduos sólidos da construção civil (RCC) coletada pela
prefeitura em relação à quantidade total coletada

%

IN029

Massa de rcc per capita em relação à população urbana

%

4. Indicadores sobre Coleta Seletiva e Triagem
IN030

Taxa de cobertura do serviço de coleta seletiva porta-a-porta em
relação à
população urbana do município

%

IN031

Taxa de recuperação de materiais recicláveis (exceto matéria
orgânica e rejeitos) em relação à quantidade total (rdo + rpu) coletada

%

IN032

Massa recuperada per capita de materiais recicláveis (exceto matéria
orgânica e rejeitos) em relação à população urbana

Kg/hab.ano

IN034

Incidência de papel e papelão no total de material recuperados

%

IN035

Incidência de plásticos no total de material recuperado

%

IN038

Incidência de metais no total de material recuperado

%

IN039

Incidência de vidros no total de material recuperado

%

IN040

Incidência de outros materiais (exceto papel, plástico, metais e vidros)
no total de material recuperado

%

IN053

Taxa de material recolhido pela coleta seletiva (exceto mat. orgânica)
em relação à quantidade da Coleta Domiciliar

%

IN054

Massa per capita de materiais recicláveis recolhidos via coleta
seletiva

Kg/hab.ano

5.Indicadores sobre Coleta de Resíduos de Serviços de Saúde
IN036

Massa de RSS coletada per capita em relação à população urbana

IN037

Taxa de RSS coletada em relação à quantidade total coletada

6.Indicadores sobre Serviços de Varrição, Capina e Roçada
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Kg/1000hab.dia
%

IN041

Taxa de terceirização dos varredores

%

IN042

Taxa de terceirização da extensão varrida

%

IN043

Custo unitário médio do serviço de varrição (prefeitura + empresas
contratadas)

IN044

Produtividade média dos varredores (prefeitura + empresas
contratadas)

IN045

Taxa de varredores em relação à população
urbana

IN046

Incidência do custo do serviço de varrição no custo total com manejo
de rsu

%

IN047

Incidência de varredores no total de empregados no manejo de rsu

%

IN048

Extensão total anual varrida per capita

IN051

Taxa de capinadores em relação à população urbana

IN052

Incidência de capinadores no total empregados no manejo de rsu

R$/Km
Km/empreg.dia
empreg/1000 hab

Km/hab.ano
empreg/1000 hab
%

Fonte: (SNIS, 2015).

9. DISPOSIÇÃO FINAL
A Parceria Publico Privada PPP cujo escopo era a modernização do Sistema de Limpeza
Pública do Município de Manaus foi suspensa por determinação do Tribunal de Contas
do Estado do Amazonas – TCE, em decorrência disso, o processo foi anulado pela
Prefeitura Municipal de Manaus.

Por conta disso a Prefeitura de Manaus buscou alternativa de operação utilizando-se do
tempo de vida disponível utilizado no Aterro Municipal, desta vez com o devido
Licenciamento Ambiental (Licença de Operação LO nº 179/2014 com validade até 12 de
maio de 2016) conforme determinação da Legislação em Vigor.

9.1 VIDA ÚTIL E FUNCIONAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL DE MANAUS

Tendo como fonte o Estudo do Aterro de Municipal de Manaus realizado pela FRAL
Consultoria, o número do cálculo da vida útil do aterro, referenciado pela topografia de
Julho/2015 e o layout final do projeto elaborado em 2014.

Foi considerada também uma área de escavação (com aproximadamente 10m de
profundidade) próxima a área da compostagem, não prevista no projeto anterior,
conforme locação e informação repassadas por vocês.
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Sendo assim temos:
- Volume do layout do projeto final x Topografia de Julho/2015 = 3.469.798 m3;
- Volume de enchimento da escavação + adequação do layout = 1.082.704m3;
- Volume Total de Aterramento = 4.552.502 m3.
Considerando uma taxa de recebimento de 2.500 m3/dia e uma densidade dos resíduos
de 0,9ton/ m3, temos uma vida útil remanescente de 1.639 dias, 4,5 anos, considerando
os recalques e adensamento dos resíduos, podemos considerar um incremento de 30%,
totalizando uma vida útil de 5,8 anos – 5 anos e 10 meses a contar de julho/2015 que é a
atualização topográfica utilizada, garantindo operação do aterro até maio/2021.

Considerando os recalques e adensamento dos resíduos, podemos considerar um
incremento de 30% da vida útil, totalizando 5,59 anos ~ 5 anos e 7 meses.

Figura 12- Layout Aterro do Aterro Municipal.

Fonte: (FRAL, 2015).
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Figura 13 - Seções do corpo do aterro.

Fonte: (FRAL, 2015).

9.1.1 Descrição Sumária Do Empreendimento
O aterro começou sua operação no ano de 1986, recebendo resíduos sólidos urbanos –
RSU´s – diariamente onde são classificados como Classe II A, conforme ABNT NBR
10.004, podendo ser citadas as seguintes fontes:
 Resíduos sólidos e materiais de varredura domiciliares residenciais;
 Resíduos sólidos domiciliares não residenciais, assim entendidos aqueles originários
de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação de serviços, comerciais e
industriais, entre outros;
 Restos de móveis, de colchões, de utensílios, de mudanças e outros similares, em
pedaços;
 Resíduos sólidos originados de feiras livres e mercados, desde que corretamente
acondicionados;
 Material oriundo de poda.
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Descrição Atual das Modalidades dos Resíduos Sólidos Não perigosos Tratados no Aterro
Municipal.
 Coleta Domiciliar
 Coleta Manual
 Remoção Mecanizada
 Coleta De Poda
 Coleta Seletiva (apenas o refugo)
O Aterro de Manaus está localizado na Rodovia AM-010, s/nº km 19, em Manaus – AM,
que liga Manaus a Itacoatiara. A área pertence à Prefeitura de Manaus desde 1995 e o
Empreendedor responsável pela operação do aterro atualmente as Concessionárias.

9.1.2 Recepção Dos Resíduos Sólidos Urbanos

O controle da origem, do tipo e da quantidade dos resíduos destinados no Aterro
Municipal de Manaus são efetuados por balança rodoviária eletrônica acoplada a sistema
informatizado de controle, que se destina a cadastrar e controlar todo e qualquer resíduo
disposto no aterro.

Vale ressaltar que será permitida apenas a entrada de resíduos Classe II A nas áreas
destinadas ao Aterro Municipal de Manaus, conforme estabelecido na Licença de
Operação.

Para verificação da adequação dos resíduos, fiscais para identificar os mais variados tipos
de resíduos. O resíduo doméstico e o comercial são facilmente identificáveis para sua
liberação na entrada ao aterro.

Não é permitida a entrada de resíduos perigosos (Classe I), bem como resíduos da
construção civil (resíduo inerte Classe II B).

9.1.3 Lançamento, Espalhamento e Compactação dos Resíduos

O caminhão coletor ou basculante descarrega os resíduos no sopé da frente de operação.
O lançamento e espalhamento dos resíduos, após identificação dos veículos coletores,
serão realizados a partir das áreas de acesso e manobra com o auxílio de equipamentos
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apropriados.

A operação de espalhamento consiste no arranjo das camadas de resíduos. A espessura
requerida das camadas será controlada topograficamente mediante a utilização de
cruzetas de referência, sendo os acertos em locais especiais, como próximo aos drenos
de percolados, realizados através de operações manuais complementares.
Figura 14 - Relação entre a espessura da camada e o peso específico após a
compactação.

Fonte: (FRAL, 2015).

Foi adotada espessura após o espalhamento entre 0,40 e 0,60m. Posteriormente, os
resíduos espalhados serão compactados pelo trator sobre esteiras, que deverá subir e
descer sobre os resíduos, de 3 a 6 vezes, dependendo da espessura inicial da camada de
lixo, formando-se a rampa de inclinação máxima de 1(V):3(H). No estudo de MARQUES
(2001), foi verificado que após 6 passadas o acréscimo de tensões não se faz mais
presente.
Figura 15 - Relação entre o número de passadas e o peso
específico após a compactação.

Fonte: (FRAL, 2014).
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Após a operação de compactação dos resíduos sólidos, estes deverão receber cobertura
com a finalidade de evitar a proliferação de vetores transmissores de doenças e controlar
odores, podendo utilizar camada de solo de 0,15 a 0,30m e camada de cobertura final das
células, com espessura de 0,60m de solo compactado.

Em função da quantidade de resíduo recebido no aterro e das dimensões da célula em
execução (altura de 5m), a cobertura do topo da célula de resíduo deverá ser feita
continuamente, deixando exposta apenas a frente de lançamento.

A manutenção da frente de trabalho, em épocas normais e de chuva, deverá contar
com acessos locais de descarga cascalhados e drenados.

Figura 16 - Representação esquemática da operação de espalhamento
e compactação dos resíduos.

Fonte: (FRAL, 2014).
Previamente ao lançamento e compactação, deverão ser executados os elementos de
drenagem subsuperficial, tais como:
• Drenos de lixiviados sobre a célula;
• Drenos verticais de lixiviados;
• Drenos provisórios e definitivos de águas pluviais;
• Impermeabilização da base e drenagem da fundação.

9.1.4 Sistema de Cobertura Diária e Final

Em Aterros Sanitários a cobertura diária é necessária para prevenir a proliferação de
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moscas e roedores, aves, dentre outros vetores transmissores de doenças, evitando
também o arraste de resíduos pelo vento e chuva, incêndios e reduzindo impactos
visuais. A espessura desta cobertura deve levar em consideração o tempo entre a
conclusão da célula e o início de nova célula acima desta. Nos trechos onde haverá
reinício das operações em períodos relativamente curtos, uma espessura de 0,15m é
suficiente.

Quando o reinício for realizado em prazos mais longos, de aproximadamente 1 ano, a
espessura a ser utilizada deverá ser de 0,30m.

Em longo prazo, a cobertura final previne a proliferação de insetos e outros vetores
transmissores de doenças, além de reduzir o escape dos gases e proporcionar condições
adequadas para a circulação de veículos.

Durante os horários de pico de recepção de resíduos, às dimensões da frente de trabalho
aumentam significativamente. No intuito de se evitar a emissão de substâncias odoríferas
que venham a ocorrer na área de resíduo a céu aberto foi adotada a seguinte meta de
cobertura diária:
• Frente de Trabalho não superior a 50m, com comprimento do talude igual a 15m
(equivalente à declividade 1V:3H na compactação, para altura de célula de 5m), e
comprimento na plataforma não superior à 10m, totalizando área de projeção do resíduo a
céu aberto inferior a 1250m².

Para manter esta meta faz-se necessário armazenar diariamente, junto à frente de
trabalho, uma reserva de material de cobertura com o objetivo de aumentar o rendimento
deste serviço nos horários de pico.

Imediatamente após a aplicação da cobertura de solo na configuração definitiva do talude
prossegue-se com o plantio de grama sobre o mesmo e implantação dos elementos de
drenagem superficial. Desta forma minimizam-se os impactos relacionados à drenagem
superficial, tais como erosão da cobertura dos taludes e deposição de material nas
imediações.

De forma a evitar os impactos negativos do excesso de impermeabilização, como o
aumento do escoamento superficial, aplica-se também uma camada de solo orgânico,
precedida por uma escarificação para garantir ligação entre as duas camadas. Sobre esta
camada deverá ser efetuado o plantio de grama. Desta forma garante-se tanto
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impermeabilização como aumento dos índices de vapotranspiração, reduzindo-se a vazão
de percolados e a vazão de pico da drenagem superficial.

9.2 PROJETO DE GÁS DO ATERRO MUNICIPAL DE MANAUS

O procedimento refere-se ao Sistema de Captação de Gás do Aterro Municipal de
Manaus. O sistema de coleta de LFG consiste em uma rede de sistemas de coleta
horizontais, sopradores centrífugos e todos os outros equipamentos e subsistemas
mecânicos e elétricos de apoio necessários para coletar o LFG.

A fração do LFG coletado é enviada para um flare fechado de LFG com instrumentação e
controles de processos completos, capaz de fornecer temperatura e tempo de retenção
suficientes do LFG extraído para a completa destruição de hidrocarbonetos.

9.2.1 Sistema de Captação

De acordo com exemplos concretos de outros projetos de LFG no mundo todo, o projeto
envolverá a instalação de um sistema de captação horizontal e drenos verticais para
evitar a emissão de metano na atmosfera. Um exemplo de configuração que poderia ser
usada é mostrado na Figura a seguir.

Figura 17 - Instalação do Sistema de Captação de Gases.

Fonte: (FRAL, 2014).
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O sistema de captação horizontal e os drenos verticais foram implementados somente
devido à atividade do projeto. Normalmente, os sistemas de captação horizontal são feitos
de cloreto de polivinila (PVC) ou de polietileno de alta densidade (PEAD), por causa da
flexibilidade e da resistência à corrosão e devem ser escavados a cada 40 metros de
distância uma das outras.
O sistema de captação horizontal e os drenos verticais serão conectados à tubulação de
coleta. Essa tubulação normalmente transporta o LFG para os manifolds ou para a
estação de queima de gás. O manifold foi projetado para regular a concentração do gás
(metano, oxigênio, entre outros).

9.2.2 Poços de Extração/Trincheiras

Os poços/trincheiras de extração são construídos com tubulação de PEAD ou PVC com
150 mm de diâmetro, e em cada um deles há uma porta de monitoramento para verificar a
qualidade dos gases produzidos.

Atualmente o sistema conta com 18 Drenos verticais de concretos (DC) ligados a
captação e 45 Drenos horizontais (DH) ativos.

9.2.3 Controle Operacional

Não há procedimentos operacionais especializados associados a este componente. A
operação dos poços de extração é descrita sob o controle geral de sistema de coleta de
biogás e os processos de ajuste.

Componente

Descrição

Poço/trincheira (corpo)
150 mm de diâmetro com PVC perfurado e 150mm
de diâmetro de PVC não perfurado. Nivelado e
preenchimento em vala com material granular.

Fechamento do poço
150 mm diâmetro com T de PEAD e sifão para
drenagem de condensado e captação do gás.

Válvula de controle
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Válvula de esfera, 3 polegadas diâmetro em PVC.

Porta de Monitoramento
Conexão tipo engate rápido, 10 Pkg 1/4" MNPT, PP,
com selo Viton tipo Shutoff.

9.2.4 Tubulação de Coleta

A tubulação de coleta é o último passo do sistema (Figuras 18 e 19). Ela transporta o LFG
coletado até o flare. A tubulação de coleta pode ser conectada a todos os manifolds ou
estação de queima de gás ao redor do aterro sanitário.

Tanto a tubulação de captação como a de coleta são normalmente em PEAD, porque este
material pode suportar pressões altas e é flexível. A tubulação de coleta é finalmente
conectada ao flare. A prática comum em todo o mundo é usar PEAD. Tem a vantagem de
ser mais flexível e mais resistente à alta pressão em comparação com equipamentos de
metal ou concreto. A desvantagem é o alto custo envolvido.

Figura 18 - Sistema de Captação de Gases.

Fonte: (FRAL, 2014).
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Figura 19 - Rede de Captação de Gases.

Fonte: (FRAL, 2014).

9.2.5 Coletor Principal, Sub-Coletor e Tubulação Lateral

Cada cabeçote de poço está ligado à coleta de biogás através de uma rede de tubulação
de 3 polegadas de diâmetro em tubo flexível e tubulação lateral de 3 polegadas de
diâmetro em polietileno de alta densidade (PEAD). A tubulação de PEAD lateral é
conectada ao sub-header com um diâmetro de 160 milímetros em PEAD e posteriormente
ao coletor principal com 315 milímetros de diâmetro em PEAD, que conduz o biogás para
a unidade de LFG. Toda a tubulação está localizada acima do solo e atualmente possui
cerca de 4.000 m de extensão.

PRINCIPAIS COMPONENTES:

Componente

Descrição

Lateral
3 polegadas diâmetro SDR26 PEAD.
Sub-coletor 160 mm diâmetro SDR26 PEAD.
Coletor principal
315 mm diâmetro SDR26 PEAD e
400 mm diâmetro SDR26 PEAD
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9.2.6 Monitoramento e Ajustes do Sistema de Coleta

Monitoramento periódico e ajustes no sistema de coleta de LFG são necessários para
otimizar a eficácia do sistema de gestão de LFG. A válvula de controle em cada trincheira
é ajustada para maximizar a coleta de LFG sem sobrecarregar as áreas do aterro que
podem ser suscetível à entrada de ar.

A entrada de ar (que é composto de 21 por cento de oxigênio) pode ter um impacto
negativo sobre a decomposição dos resíduos. Bactérias, que facilitam o processo de
decomposição metanogênica são anaeróbios, o que significa que sobrevivem e
prosperam em um ambiente livre de oxigênio. A introdução de oxigênio no processo de
decomposição metanogênica resultará na morte dos microorganismos anaeróbicos e
resultará em um processo aeróbio. Isso pode resultar em uma redução da produção de
metano, com um declínio associado ao potencial energético de recuperação. Além disso,
a presença de oxigênio aumenta taxas de recalque diferencial, aumento da temperatura
no subsolo potencializando incêndios e o aumento dos problemas de odor. Como tal, é
fundamental que a sucção de LFG no sistema de coleta não seja sobrecarregada,
evitando assim a entrada de ar no maciço.

A seção seguinte discute equipamentos e procedimentos utilizados para o monitoramento
do sistema de coleta de biogás, bem como os procedimentos para ajustar o sistema de
coleta.

9.2.7 Equipamento de Monitoramento

Uma série de equipamentos analíticos é necessária para efetuar o controle do sistema de
coleta de LFG. Os seguintes itens estão disponíveis para o pessoal de campo:

1. Manômetro digital.
2. Medidor de gás.
3. Medidor de fluxo de gás.
4. Medidor de nível de água.

Tubos, acessórios e ferramentas devem ser obtidos conforme a necessidade. Também é
recomendável que se tenham disponíveis baterias sobressalentes para quaisquer
instrumentos utilizados durante o monitoramento. A seguir descreve-se sucintamente a
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função da análise e equipamentos listados acima.
9.2.8 Manômetro Digital

Pressão estática e diferencial podem ser medidas com um manômetro digital. O
manômetro digital deve ser capaz de medir 0-40,0 polegadas de coluna d’água de vácuo
com uma precisão de medida de ± 0,01 polegadas de coluna d’água.

A pressão estática do sistema é medida em relação à pressão atmosférica, ligando a linha
de pressão positivo (+) do manômetro ao ponto de medição instalado no cabeçote do
poço. A pressão da válvula de só deverá ser lida quando a válvula de amostragem estiver
aberta e o equilíbrio de pressão alcançado. Qualquer flutuação / pressões pulsantes
também deve ser anotada.

Cautela é importante durante a medição de pressão para garantir que todas as conexões
estejam devidamente seladas. Isso geralmente pode ser realizado através da utilização
de acessórios adequados. Qualquer líquido nos tubos de monitoramento fará com que a
leitura seja errada.

9.2.9 Medidor de Gás

Um medidor de biogás permite a medição de campo de gás (metano), as concentrações
de biogás na faixa de 0 a 100 por cento em volume de metano. Além disso, o analisador
de gás deve permitir a medição das concentrações de dióxido de carbono na faixa de 0 a
50 por cento em volume e concentração de oxigênio na faixa de 0 a 21 por cento em
volume.

O medidor de gás é operado através da conexão do medidor ao ponto de amostragem e
monitoramento. Utiliza-se o método de amostragem continua até que um volume
suficiente de gás passe pelas linhas de amostragem assegurando que uma amostra
representativa passe através do instrumento. Um conjunto completo de leituras pode ser
tomado a partir do contador quando uma concentração estável é indicada no visor.

Deve-se tomar cuidado durante a obtenção de leituras de concentração de gás para
garantir que as conexões estejam hermeticamente seladas. Isso geralmente pode ser
realizado através da utilização de acessórios adequados.
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9.2.10 Medidor de Fluxo

O uso de um medidor digital de fluxo de gás portátil é capaz de relatar a velocidade do
fluxo em metros por segundo (m/s), ou o fluxo em metros cúbicos por hora (m3/h) ou pés
cúbicos por minuto (cfm). A maioria dos medidores de vazão são calibrados para a
densidade do ar.

Como resultado, a velocidade de saída de fluxo vai exigir ajuste para compensar a
densidade do LFG.

Medições de vazão são feitas nos pontos da amostra localizados no coletor principal, no
coletor secundário e no coletor lateral. Certifique-se que uma boa vedação é mantida em
torno do sensor de fluxo e que o sensor está alinhado no centro do tubo, perpendicular ao
fluxo.

9.2.11 Medidor de Nível de Água

Um medidor de nível de água é utilizado para determinar a profundidade de chorume que
possa estar acumulado em cada trincheira. O objetivo principal desta medição é
determinar o quanto da tubulação perfurada do poço está disponível para coletar LFG.
Isso também fornece um perfil dos níveis de chorume sobre a área do aterro para fins de
gestão do chorume.

9.2.12 Manutenção do Sistema de Coleta
 Mensal
As atividades de manutenção mensal deverão incluir todas as atividades de
monitoramento da qualidade do biogás e pressão em cada poço de coleta. O sistema de
coleta deve ser ajustado conforme necessário para satisfazer as tolerâncias indicadas.
 Trimestral
Além dos itens de manutenção mensal, o sistema de coleta de biogás também deve ser
inspecionado em uma base trimestral. Essa inspeção deve incluir os seguintes itens:
• Inspecionar e limpar os pontos da amostra (se necessário);
• Substituir no ponto de amostra, a mangueira de engate de 6 milímetros de diâmetro (se
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necessário);
• Verificação das mangueiras;

Além das inspeções de sistema de coleta de biogás, as válvulas de isolamento manual do
sistema de gestão de LFG também devem ser inspecionadas trimestralmente. Válvulas
manuais devem ser abertas e fechadas para garantir que estão operacionais. Deve ser
confirmado que todas as válvulas fecham e abrem totalmente. Cada válvula deve ser
aberta e fechada, um mínimo de três vezes para distribuir o composto de vedação
uniformemente ao redor do plug.

9.3 COMPOSTAGEM

Dentre muitos serviços e atividades pioneiras criadas pela SEMULSP, a Compostagem é
uma das mais importantes por reduzir a quantidade de resíduos orgânicos no corpo do
Aterro Municipal.

Implantado em 2005, o serviço é de fácil realização e tem como objetivo aproveitar os
restos de resíduos orgânicos (animais e vegetais) coletados na cidade para serem
transformado em adubo orgânico e serem utilizados na jardinagem municipal.

O produto final resultante da compostagem é enriquecedor ao solo, ou seja, melhora as
características do mesmo, gera redução na utilização de fertilizantes químicos e aumenta
a retenção de água pelo solo. Além disso, oferece uma solução para 50% do resíduo
doméstico e impede impactos ambientais gerados por estes resíduos, tais como a
geração de gases e maus cheiros e a reprodução de microrganismos patogênicos e
nocivos ao homem.

Em 2014, foram produzidos em torno de 131.040Kg de composto orgânico, os quais
foram distribuídos e utilizados em escolas públicas, praças públicas, viveiro da SEMULSP
e Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade, entre outros.

O estudo de Composição gravimétrica identificou grande quantidade de matéria orgânica
dos resíduos produzidos no município de Manaus, mesmo que o diagnóstico tenha
mostrado que a tendência seja sua redução, a quantidade gerada ainda será significativa
e deverá ser adequadamente tratada e valorizada.
Sendo umas das mais difundidas formas de tratamento dos resíduos sólidos orgânicos, a
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compostagem é um processo natural de decomposição biológica de materiais orgânicos
(aqueles que possuem carbono em sua estrutura), de origem animal e vegetal, pela ação
de microrganismos.
Para que ele ocorra, é necessário que haja uma correta segregação de resíduos na fonte
e não requer a adição de qualquer componente físico ou químico à massa de resíduos. A
compostagem pode se dar de forma aeróbica ou anaeróbica, em função da presença ou
não de oxigênio no processo.
A compostagem anaeróbica ou digestão anaeróbica (DA) é realizada por microrganismos
que vivem em ambientes sem a presença de oxigênio; ocorre em baixas temperaturas e
os gases liberados podem ser aproveitados para geração de energia.
A compostagem aeróbica é mais difundida para o tratamento de resíduos domiciliares e é
realizada por microrganismos, que só vivem na presença de oxigênio. A temperatura do
processo pode chegar a até 70°C e os odores emanados não são agressivos.
Normalmente podem ser agregados à massa de resíduos aqueles triturados oriundos da
poda. Esta mistura é bastante proveitosa, uma vez que poderá conferir uma melhor
qualidade ao composto final.
O processo de compostagem aeróbico de resíduos orgânicos tem como produto final o
composto orgânico, material rico em húmus e nutrientes minerais, que podem ser
utilizados na agricultura para recuperação de solos, com algum potencial fertilizante.
a) Fases da compostagem

O processo de compostagem aeróbica pode ser dividido em duas fases:

A primeira, chamada de “bioestabilização”, caracteriza-se pela redução da temperatura da
massa orgânica, que após ter atingido temperaturas de até 65°C, estabiliza-se na
temperatura ambiente. Esta fase dura cerca de 45 dias em sistemas de compostagem
acelerada (aqueles que utilizam biodigestores) e 60 dias nos sistemas de compostagem
natural (realizada ao ar livre). A segunda fase, chamada de “maturação”, dura mais 30
dias. Nesta fase ocorre a humificação e a mineralização da matéria orgânica.

Com relação a sua utilização, o composto pode ser aplicado ao solo, logo após encerrada
a fase de bioestabilização, sem prejuízo da maturação, nem do plantio.
b) Fatores que influenciam a compostagem
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Resíduos domiciliares contam com os microrganismos necessários para a decomposição
da matéria orgânica. Havendo controle adequado da humidade e da aeração, estes
microrganismos se proliferam rápida e homogeneamente em toda a massa. Nestes
resíduos estão também presentes os microrganismos patogênicos, como Salmonellas e
Estreptococos. Estes microrganismos são eliminados pelo calor gerado no próprio
processo biológico, pois não sobrevivem a temperaturas superiores a 55°C por mais de
24horas.
A estrutura dos microrganismos que atuam na compostagem é formada por
aproximadamente 90% de água, e por isso o teor de umidade deve ser controlado.
Durante o processo de compostagem, quanto maior for à exposição da matéria orgânica
ao oxigênio, maior será sua velocidade de decomposição. Desta forma, quanto menor for
o tamanho da partícula, maior será a superfície de exposição ao oxigênio e,
consequentemente, menor o tempo de compostagem. Por outro lado, partículas muito
pequenas podem tornar a massa muito compacta, dificultando a aeração adequada.
c) Características do composto orgânico

O composto orgânico produzido tem como principais características a presença de húmus
e nutrientes minerais e sua qualidade varia em função da maior ou menor quantidade
destes elementos. O húmus torna o solo poroso, permitindo a aeração das raízes,
retenção de água e dos nutrientes. Os nutrientes minerais podem chegar a 6% em peso
do composto e incluem nitrogênio, fósforo, potássio, cálcio, magnésio e ferro, que são
absorvidos pelas raízes das plantas.
O composto orgânico pode ser utilizado em qualquer tipo de cultura, associado ou não a
fertilizantes químicos. Pode ainda ser utilizado para corrigir a acidez do solo, na
recuperação de áreas erodidas e em projetos de reflorestamento de encostas.
O composto orgânico produzido em usinas de compostagem de resíduos domiciliares
deve atender a valores estabelecidos pelo Ministério da Agricultura para que possa ser
comercializado.
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10. AÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES E COOPERATIVAS
DE CATADORES DE MATERIAIS REUTILIZÁVEIS E RECICLÁVEIS
Atualmente a SEMULSP executa diversas ações para melhorar a capacidade operacional
das Associações e Cooperativas de Materiais reutilizáveis e recicláveis estão entre elas:
 Apoio Logístico para deslocamento dos materiais recicláveis.
 Apoio Administrativo junto a outros órgãos para priorizar a contratação das
associações e cooperativas de catadores de materiais recicláveis para a coleta dos
resíduos durante os eventos realizados.
 Estrutura
 Apoio no licenciamento ambiental junto aos órgãos públicos.
 Apoio na regularização e obtenção de documentos junto aos diversos órgãos
 Assinatura de Convênios (ABIPHEC)
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11. MECANISMOS PARA A CRIAÇÃO DE FONTES DE NEGÓCIOS, EMPREGO
E RENDA, MEDIANTE A VALORIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
Apoio logístico para associações e cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e
recicláveis para viabilizar negócios relacionados ao mercado de reciclagem com objetivo
de fortalecer as mesmas.

Proposta de ampliação da coleta seletiva atribuindo aos galpões funções de PEV, criando
num raio 5km roteiros para coleta seletiva com proposta de contratação das Cooperativas
e Associações de Catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis que operam nos
galpões.

Figura 20 - Proposta de ampliação da Coleta Seletiva.

Fonte: (SEMULSP, 2015).

70

12. DESCRIÇÃO DAS FORMAS E DO LIMITE DA PARTICIPAÇÃO DO PODER
PÚBLICO NA COLETA SELETIVA E NA LOGÍSTICA REVERSA
A participação da Prefeitura Municipal de Manaus na coleta seletiva e Logística Reversa
de materiais reutilizáveis e recicláveis ocorre por meio de Coletas Seletiva Porta a Porta,
Pontos de Entrega Voluntária (PEV’s) e roteiros feitos por grupos de catadores que
operam junto à Prefeitura.

O limite de participação na coleta pública municipal é de 200L/dia por gerador.

13. MEIOS A SEREM UTILIZADOS PARA O CONTROLE E FISCALIZAÇÃO NO
ÂMBITO LOCAL DA IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO
PMGIRS-MANAUS.
No âmbito da revisão da lei e da estrutura estará sendo criada uma Diretoria de
Fiscalização na SEMULSP com o poder polícia administrativa para controlar e fiscalizar
as determinações emanadas do PMGIRS e da Lei.

14. AÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS A SEREM PRATICADAS
Introdução do sistema de cadastro e licenciamento obrigatório bem como o uso de GPS
em todos os veículos de transporte de resíduos sólidos operantes na cidade de Manaus.
Introdução do sistema de manifesto de resíduos e da possibilidade da fiscalização deter
qualquer veículo que esteja transportando resíduo sem o devido manifesto.

Manutenção das ações dos fiscais de ponto que hoje já atuam coibindo a proliferação de
lixeiras viciadas.
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15. IDENTIFICAÇÃO DOS PASSIVOS AMBIENTAIS RELACIONADOS AOS
RESÍDUOS SÓLIDOS
Manutenção e aplicação dos serviços de Geoprocessamento da SEMULSP nas
atividades de cadastramentos de lixeiras viciadas.

Manutenção e aplicação do Disk Limpeza que já recebe estas informações.

16. PERIODICIDADE DA REVISÃO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO
INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS – PMGIRS.
Fica mantido o período de 4 (quatro) anos ou a cada formalização de novos acordos setoriais de
Logística Reversa do Ministério do Meio Ambiente (MMA).

17. SÍNTESE DA SITUAÇÃO ATUAL DOS RESÍDUOS EM MANAUS
As figuras 21 e 22 sintetizam o diagnóstico dos resíduos no Município de Manaus na
situação atual e futura, e consideram os dados levantados pela SEMULSP para a revisão
do Plano, bem como a situação almejada com a respectiva atualização do PMGIRS.
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Figura 21 - Situação atual.
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Fonte: (SEMULSP, 2015).
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Figura 22 - Síntese da situação futura (2019).
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Fonte: (SEMULSP, 2015).

74

18. OBJETIVO E METAS
18.1 OBJETIVO

O PMGIRS-Manaus tem como objetivo geral orientar o desenvolvimento do sistema de
limpeza pública de Manaus com o estabelecimento de diretrizes e metas para o
fortalecimento institucional, administrativo e de modernização tecnológica com inclusão
socioeconômica.

18.2 METAS

As metas equivalem às etapas necessárias à obtenção dos resultados, as quais levarão à
consecução dos objetivos do PMGIRS-Manaus. As metas apresentadas remetem a
questões específicas e não genéricas e guardam correlação entre os resultados a serem
obtidos e o problema a ser solucionado ou minimizado.
As metas se encontram divididas em horizontes temporais distintos, ou seja, são
estabelecidas segundo o prazo-limite apresentado a seguir:

Tabela 16: Horizontes temporais das metas.
Metas de curto prazo

Metas de médio prazo

Metas de longo prazo

2017

2021

2026

Fonte: (SEMULSP, 2015)
A diferença entre o ano limite estabelecido para este PMGIRS (2029) e o ano limite
apresentado para o atendimento das metas estabelecidas no longo prazo (2026) resulta
no período necessário para que o Plano seja atendido em sua totalidade e tenha sua
implementação monitorada. Entretanto, deve-se atentar para os prazos estabelecidos
para sua revisão parcial, determinado pelo Decreto municipal de Manaus nº 1.349 de 09
de novembro de 2011, a cada quatro anos.
As metas previstas se encontram listadas na Tabela 17 e estão ordenadas em curto
médio e longo prazos para sua consecução.
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Tabela 17: Metas
Metas

Prazo

Incorporação e implementação dos Acordos Setoriais da Logística
Reversa

-

Horizonte
Indefinido

Manutenção e ampliação da Coleta Seletiva para as áreas de
entorno dos galpões de triagem e PEV’s

Curto

2015-2017

Manutenção e ampliação de Pontos de Entrega Voluntária para os
galpões

Curto

2015-2017

Médio

2015 - 2021

Fechamento e recuperação ambiental da área do aterro atual ao
término de sua vida útil.

Médio

2015-2021

Abertura de processo licitatório para contratação de serviços de
tratamento e disposição final de resíduos.

Curto

2015-2017

Elaboração do Plano Integrado de Gerenciamento dos
Resíduos da Construção Demolição

Curto

2015-2017

Articulação com os municípios da região metropolitana para
tratamento dos resíduos sólidos

Curto

2015-2017

Manutenção de unidade para a compostagem dos resíduos
orgânicos

Médio

2015-2020

Continuar o processo de inclusão sócio produtiva de
associações e cooperativas de catadores de materiais
recicláveis e reutilizáveis.

Médio

2015-2018

Manutenção do SIMUR

Médio

2015-2020

Encerramento das atividades de disposição final e tratamento de
resíduos sólidos no aterro municipal.

As metas estabelecidas neste PMGIRS serão atendidas por meio do planejamento de
ações estratégicas operacionais, de modo a suprir as necessidades da população,
orientando os pequenos e grandes geradores sobre a manipulação, disposição e
destinação ambientalmente adequada dos resíduos visando o cumprimento da legislação
vigente, a qualidade de vida da sociedade e do meio ambiente, sempre priorizando a
melhoria contínua da qualidade dos serviços prestados.
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ANEXOS
ANEXO 1: Formulário de Solicitação de Serviço do Disk Limpeza.
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