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O Plano de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva da Região Metropolitana de 
Manaus – PRSCS-RMM, fruto de convênio com o Ministério do Meio Ambiente 
- MMA, é instrumento da Política Estadual de Resíduos Sólidos e foi elaborado 
seguindo um processo participativo quando da realização das oficinas, consul-
tas pública e presencial e outros eventos. 

O planejamento e implantação de sistemas de coleta seletiva, visando progra-
mas de reciclagem dos materiais que compõem os resíduos sólidos de cidades 
e comunidades do Amazonas, devem ter início, invariavelmente, como questão 
orientadora, o conhecimento do mercado em nosso Estado. Sabemos que nas 
condições atuais, apenas os metais tem comercialização assegurada, notada-
mente os não metálicos, que após a segregação e prensagem, são remetidos 
para novos processos industriais em outros Estados.

A Região Metropolitana de Manaus, pela proximidade e acesso rodoviário dos 
demais municípios com a capital, apresentam maior potencial de resultados 
positivos com programas de coleta seletiva quando consideramos a realidade 
dos outros municípios do interior do Estado, distribuídos em regiões distantes e 
dependentes de transporte fluvial em condições restritivas. 

Uma das questões também relevantes no planejamento é o processo de inser-
ção dos catadores nos distintos programas a cargo das municipalidades, cujas 
associações, felizmente, já estão em processo de organização e consolidação 
e se constitui num agente que contribui para a gestão integrada dos resíduos 
sólidos urbanos.

A implantação dos programas de coleta seletiva nos municípios em geral não 
depende da existência de um sistema adequado de disposição final da fração 
de rejeitos. Assim, não há motivo para retardar inciativas haja vista que o pro-
cesso ocorre de modo gradual, em comunidades ou bairros pioneiros e a partir 
destes a consequente expansão até atingir todo o território pretendido.

Manaus, 16 de outubro de 2017.

Marcelo José de Lima Dutra

Secretário de Estado do Meio Ambiente

APRESENTAÇÃO
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O Plano de Resíduos Sólidos e de Coleta Seletiva da Região Metropolitana de 
Manaus (PRSCS-RMM) é um instrumento da Política Nacional de Resíduos 
Sólidos (PNRS) estabelecido pela Lei Federal n.º 12.305/2010, que permite ao 
Estado o conhecimento do panorama atual da situação dos resíduos sólidos, 
a partir do qual são definidas as diretrizes, estratégias, metas imediatas e de 
curto, médio e longo prazo necessárias para a gestão adequada de resídu-
os sólidos. O PRSCS-RMM aponta para um horizonte de planejamento de 20 
anos, prevendo-se sua revisão no mínimo a cada quatro anos.

O PRSCS-RMM foi elaborado com recursos do Edital de Chamada Pública da 
Secretaria de Recursos Hídricos e Ambientes Urbanos (SHRU) do Ministério do 
Meio Ambiente (MMA) n.º 001/2011, que resultou no Convênio n.º 765037/2011 
celebrado entre o MMA e o Governo do Estado do Amazonas. O Convênio 
viabilizou a formalização do Contrato n.º 010/2014 com a empresa Laghi En-
genharia Ltda.

• Principais objetivos

O PRSCS-RMM teve como principais objetivos realizar o diagnóstico da Ges-
tão de Resíduos Sólidos nos municípios da Região Metropolitana de Manaus 
(RMM), bem como propor ações que visam a melhor gerência desta temática e 
a sustentabilidade financeira do Sistema.

As tipologias de resíduos sólidos contempladas pelo PRSCS-RMM, definidas 
através de Termo de Referência (TR), são:
• Resíduos Sólidos Urbanos (RSU);
• Resíduos Sólidos de Serviços de Saneamento Básico (RSB);
• Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde (RSS);
• Resíduos Sólidos da Construção Civil (RCC);
• Resíduos Sólidos de Mineração (RSM);
• Resíduos Sólidos de Serviços de Transportes (RST);
• Resíduos Sólidos Industriais (RSI) e
• Resíduos Sólidos Agrossilvipastoris (RSA).

Os resíduos sólidos oriundos dos estabelecimentos comerciais e dos prestado-
res de serviços estão incluídos nessas tipologias.

Além do levantamento sobre as tipologias de resíduos, o PRCS-RMM teve 
como foco o levantamento de informações sobre os catadores de materiais 
recicláveis e reutilizáveis.

O PRSCS-RMM elaborado contempla de maneira integrada os 13 municípios 
da RMM.

1. O PRSCS-RMM
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A Elaboração dos Planos de Comunicação Social e Planos de Mobilização So-
cial do PRSCS-RMM foi realizada mediante síntese das experiências anterio-
res da Laghi Engenharia, do PLAMSAN e da SEMA-AM em ações com as 
comunidades do Amazonas. 

Durante o processo de planejamento executivo dos Planos de Comunicação 
Social e Mobilização Social, foram contempladas as necessidades dos Planos 
de Desenvolvimento e Pesquisa, das Reuniões Técnicas e Audiências Públi-
cas, para que o fluxo de informações entre o projeto e as comunidades seja o 
mais efetivo possível.

2.1.1. Divulgação

Após a definição dos objetivos e traçado um planejamento inicial, os diferentes 
segmentos estratégicos da sociedade, relevantes à elaboração do PRSCS-R-
MM foram identificados por meio de consulta aos cadastros existentes em insti-
tuições e organizações com atuação relacionadas ao tema. Estes foram mobi-
lizados através do fornecimento de informações essenciais à sua participação 
e serviram como agentes multiplicadores das mesmas.

2.1.2. Planejamento da Gestão dos Resíduos Sólidos na RMM 

Semelhante à etapa de Diagnóstico, as etapas e tarefas correspondentes ao 
Planejamento da Gestão dos Resíduos Sólidos na RMM contou com a partici-
pação da sociedade por intermédio de técnicos municipais e agentes públicos 
no desenvolvimento de suas atividades cotidianas. Foram fornecidas orienta-
ções e material de apoio/referências para a coleta das contribuições.

2.1.3. Oficinas Técnicas

Com o objetivo de refinar as informações obtidas no desenvolvimento das eta-
pas/tarefas de elaboração do PRSCS-RMM com base em critérios técnicos 
foram realizadas 14 Oficinas Técnicas com a participação de Pesquisadores 
Sêniores convidados para explanarem suas considerações e sugestões sobre 
os Produtos elaborados.

O planejamento para a realização das Oficinas Técnicas considerou três (03) 
momentos distintos, porém interligados: o planejamento/preparação, a realiza-
ção e a sistematização das informações geradas.

2.1.4. Oficinas Setoriais Participativas Populares

Com o objetivo de submeter à população em geral aos resultados obtidos em 

2. COMUNICAÇÃO SOCIAL DO PRSCS-RMM

2.1. Escopo do Planejamento
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fases decisórias de elaboração do PERS-AM foram realizadas treze (13) Ofici-
nas Participativas Populares de acordo com o desenvolvimento das etapas e 
tarefas detalhados no Quadro 1.

Quadro 1 – Oficinas Participativas Populares

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014.

Fonte: SEMA, 2014.

• Careiro da Várzea
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Fonte: SEMA, 2014.

• Manacapuru

Fonte: SEMA, 2014.

• Iranduba

Fonte: SEMA, 2014.

• Novo Airão
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Fonte: SEMA, 2014.

• Itacoatiara

Fonte: SEMA, 2014.

• Rio Preto da Eva

Fonte: SEMA, 2014.

• Presidente Figueiredo
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Fonte: SEMA, 2014.

• Manaus

Fonte: SEMA, 2015.

• Autazes

Fonte: SEMA, 2015.

• Careiro
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Fonte: SEMA, 2015.

• Manaquiri

Fonte: SEMA, 2015.

• Silves

Fonte: SEMA, 2015.

• Itapiranga



11

Figura 1 - Página WEB do projeto.

Fonte: SEMA, 2016.

O Produto da Tarefa I, da Etapa VI (Versão 1.0 do PRSCS-RMM) foi disponi-
bilizado para consulta pública no site www.residuossolidosamazonas.com.br a 
partir do dia 24 de maio de 2016, por 30 (trinta) dias.

A apresentação da Versão 1.0 do PRSCS-RMM foi realizada no Auditório da 
Universidade UNIP (Av. Mário Ypiranga Monteiro, 4390 – Parque Dez de No-
vembro, Manaus-AM), no dia 24 de junho de 2016, no horário de 09h às 17h.

2.1.5. Consulta Pública - Manaus

A coleta de resíduos urbanos existe, com diferentes graus de abrangência e efi-
ciência, em todos os municípios da Região Metropolitana de Manaus. O PRS-
CS-RMM identificou na RMM a seguinte situação:
• 03 municípios possuem coleta diária abaixo de 5 toneladas/dia, 
• 04 municípios possuem coleta de 5 a 10 toneladas/dia, 
• 02 municípios acima de 10 até 20 toneladas/dia e 

Assim, 09 municípios possuem coletas abaixo de 20 toneladas por dia, portan-
to, seus aterros se enquadram como de pequeno porte segundo a Resolução 
CONAMA n.º 404/2008. 

• 04 municípios geram acima de 20 toneladas/dia. (Iranduba, Manacapuru, Ita-
coatiara e Manaus) enquadrando-se como grande porte.

3. DIAGNÓSTICO

3.1. Resíduos Sólidos Urbanos
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A Figura 2 apresenta a distribuição espacial proporcional da coleta dos resíduos urba-
nos.

Figura 2 - Distribuição espacial proporcional da coleta domiciliar e urbana

Fonte: SEMA, 2015.
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Na RMM ainda não existe um sistema organizado para o recolhimento, tra-
tamento, disposição ou reciclagem dos resíduos de construção e demolição 
(RCD). Para a realização das obras do PROSAMIM, foram licenciados dois 
aterros de inertes em Manaus. Para a demolição do estádio Vivaldo Lima, foi 
instalado um britador/classificador para os RCD oriundos do empreendimento. 
Entretanto, ao término das obras, os equipamentos foram removidos e os sis-
temas desativados.

Atualmente, 44 empresas possuem autorização para transporte e descarte de 
entulhos no aterro de Manaus. Entre essas empresas, encontram-se gerado-
res, transportadores e segregadores. Elas oferecem serviços de segregação 
manual de materiais para reciclagem e uso como material de aterro. Trata-se 
de uma atividade de baixo valor agregado e pouca sofisticação tecnológica. 
No interior do Estado, não há registros deste tipo de atividade, sendo os RCD 
descartados como material de aterro de terrenos ou nas lixeiras municipais e 
beiras de estradas.

3.2. Resíduos da Construção Civil

Resíduos industriais são de responsabilidade dos geradores e, conforme a Re-
solução CONAMA n.º 313/2002 (Inventário Nacional de Resíduos), são obje-
to de controle específico nos processos de licenciamento ambiental. Em vista 
disto, o IPAAM estabelece, nos termos de referência para os geradores indus-
triais, as condições básicas para o correto gerenciamento dos mesmos. Este 
procedimento estabelece regras e procedimentos contribuindo para aumentar 
o controle do sistema.

Entretanto, apesar do sistema de gerenciamento e manejo para os resíduos 
industriais ser o mais desenvolvido entre os sistemas das diferentes frações 
de resíduos no Amazonas, ele ainda necessita de muitos aprimoramentos. O 
relatório JICA (2010) apontou uma série de proposições para a melhoria do 
gerenciamento dos resíduos do PIM, entre eles, temos os seguintes:
• Aumentar a parcela de tratamento interno de resíduos nas próprias fábricas, 
atualmente em 4,2% do total;
• Aumentar os controles de rastreabilidade dos resíduos por parte dos gerado-
res que terceirizam os serviços;
• Criar um sistema de manifesto de transportes bem consolidado e que estabe-
leça uma cadeia de responsabilidades;
• Melhorar o padrão e a abrangência dos inventários de resíduos industriais;
• Melhorar a gestão dos inventários de resíduos industriais no Estado;
• Melhorar o padrão das empresas prestadoras de serviços de manejo de re-
síduos;

3.3. Resíduos Sólidos Industriais
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Os resíduos de serviços de transportes estão parcialmente organizados para 
alguns dos modais e localidades, carecendo, entretanto de um sistema consoli-
dado para a atividade como um todo. A situação relativa a cada um dos modais 
é apresentada a seguir.

3.4.1. Aéreo e aeroportos

O principal gerador de resíduos deste modal é a INFRAERO no Aeroporto In-
ternacional Brigadeiro Eduardo Gomes. Este gerador opera com empresas 
terceirizadas e grupos de catadores para o recolhimento dos materiais, bem 
como para a reciclagem e a disposição final. Segundo dados da INFRAERO, 
no ano de 2014, de janeiro a setembro, foram geradas 705 toneladas (média 
de 78,3 toneladas por mês) neste período destinou-se 16.289 kg de resíduos 

3.4. Resíduos de Transporte

• Reabrir o aterro municipal de Manaus com a cobrança pelos serviços para 
melhorar o ambiente de negócios (ocorrido em maio de 2013);
• Fomentar a abertura de aterros sanitários licenciados;
• Incentivar o co-processamento de resíduos;
• Melhorar a estrutura administrativa para a gestão dos resíduos industriais e o 
desenvolvimento de um sistema informatizado e outras ferramentas de admi-
nistração;
• Melhorar os bancos de dados das fábricas e do IPAAM;
• Aumentar a cooperação entre geradores, operadores, gestores públicos e 
pesquisadores.

Desde a divulgação do relatório em 2010, poucas medidas foram efetivamente 
implementadas, fazendo com que o quadro geral tenha se mantido inalterado. 
O resgate desta ação e a efetiva implementação de suas recomendações são 
importantes para o aprimoramento do sistema de gerenciamento dos resíduos 
industriais no Amazonas.

Segundo o mesmo relatório, a geração de resíduos sólidos estimada para o 
PIM é da ordem de 629 toneladas por dia, dos quais 120 toneladas de resíduos 
perigosos (JICA, 2010). No PIM, estão presentes um grande número de indús-
trias de setores como eletroeletrônico, metalomecânico, bebidas e concentra-
dos, ópticas, químicas, embalagens e outras com potencial gerador elevado. O 
sistema de gerenciamento de resíduos que atende ao PIM ainda carece de me-
lhorias e aumento da capacidade instalada. Segundo o mesmo estudo, o núme-
ro de empresas licenciadas para as atividades de coleta, transporte, tratamento 
intermediário, descarte, reutilização e reciclagem de resíduos era de 67, com 
uma grande concentração (40% do total) nas atividades de coleta e transporte.
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recicláveis para Associação de Catadores de Recicláveis - ACR, sendo 5.532 
kg de plásticos e 10.757 kg de papel, acompanhados do respectivo certificado 
de destinação. As frações de resíduos das aeronaves passam por um processo 
de autoclavagem antes de serem destinadas ao aterro de Manaus.

A administração das pistas de pouso dos demais municípios não possuem in-
formações sistematizadas da geração de resíduos destes locais, mas sabe-se 
que os resíduos gerados são recolhidos pela limpeza pública e destinados aos 
lixões a céu aberto das respectivas cidades; quando não depositados são trazi-
dos pelas aeronaves e coletados pela limpeza pública de Manaus. 

3.4.2. Aquaviário e portos

Os terminais de transporte aquaviário possuem uma grande dispersão territo-
rial na RMM. A maior movimentação ocorre nos diferentes portos da cidade de 
Manaus.

Muitas embarcações de médio curso (intermunicipais e interestaduais para 
Santarém e Belém) atracam nas áreas da Manaus Moderna e Feira da Panair, 
fazendo uso da coleta municipal para o descarte de seus resíduos.

No interior da RMM, há um serviço específico e diferenciado. Em todos os 
outros municípios não foram encontrados registros da atividade, sendo os resí-
duos destinados para as coletas municipais.

3.4.3. Rodoviário

Todos os terminais rodoviários intermunicipais e interestaduais na RMM, sejam 
de passageiros ou de cargas, utilizam os serviços de coleta municipal de resí-
duos. No caso dos terminais de passageiros, todos são de pequeno porte e ins-
talados em áreas urbanas. No caso das cargas rodoviárias, existem terminais 

Quadro 2 – Quantidade de resíduos gerados no Aeroporto Eduardo Gomes de 
2009 até 2014.

Fonte: INFRAERO, 2014.
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informais como a CEASA do Mauazinho e o Porto da CEASA na Vila da Feli-
cidade em Manaus. Nos casos de descargas em terminais privados de trans-
portadoras, indústrias e atacadistas, os resíduos passam a integrar os resíduos 
da empresa de destino e não são contabilizados como resíduos de transporte.

Na RMM algumas rodovias podem contribuir para a implantação de soluções 
consorciadas para o tratamento e disposição final de resíduos. Casos como os 
municípios de Itacoatiara, Silves e Itapiranga ou Manaus, Iranduba, Manacapu-
ru, Novo Airão, Careiro da Várzea, Rio Preto da Eva e Presidente Figueiredo 
podem ser implementados rapidamente com a infraestrutura já existente. Ou-
tras soluções consorciadas poderão surgir com o desenvolvimento e o aprimo-
ramento da malha viária e a adequação das estruturas portuárias ao transporte 
de resíduos, como é o caso de Careiro Castanho, Manaquiri, Autazes e Nova 
Olinda do Norte.

O mapa da Figura 3 apresenta a rede de portos, aeroportos e a malha rodovi-
ária da RMM. 

Figura 3 -  Rede de portos, aeroportos e a malha rodoviária da RMM.

Fonte: Adaptado pelo autor. Atlas Histórico e Geográfico do Estado do Amazonas, 2008.
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A equipe de levantamento de campo do PRSCS-RMM identificou um total de 
1.490 estabelecimentos de serviços de saúde dos Grupos 1, 2 e 3 no Estado. 
Estes estabelecimentos geram aproximadamente 13.074 kg por dia de resídu-
os de serviços de saúde, dos quais, os grupos A, B e E (biológicos, químicos 
e perfurocortantes) são passíveis de tratamento local. Os resíduos C (radioati-
vos) devem ser encaminhados para descarte pelo sistema exclusivo e contro-
lado pela Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN).

3.5. Resíduos de Serviços de Saúde

Os resíduos biológicos e perfurocortantes podem, eventualmente, ser tratados 
no próprio município, mesmo no interior. Resíduos químicos, por sua natureza, 
exigem sistemas mais complexos e de maior investimento e controle. Neste 
caso, faz-se necessária a estruturação de uma cadeia de recolhimento e trans-
porte reverso dos materiais para tratamento e descarte.

Em 2014, a Secretaria de Saúde do Estado licitou e contratou a empresa Norte 
Ambiental de Iranduba para fazer o gerenciamento, o transporte, tratamento e 
disposição final dos RSS das unidades sob sua responsabilidade em Manaus. 
A Secretaria Municipal de Saúde de Manaus (SEMSA) também licitou os ser-
viços com a mesma empresa. Estas duas ações resultaram em uma melhoria 
do padrão de atendimento das determinações legais para o manejo desses re-
síduos e permitiram que a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana de Manaus 
encerrasse as atividades de coleta e disposição final de resíduos de saúde. Os 
geradores privados do Município buscam esses serviços no mercado, principal-
mente com as empresas Manaus Limpa e Norte Ambiental. 

A foto da Figura 4 apresenta o incinerador da empresa Norte Ambiental insta-
lado em Iranduba.
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Nos municípios do interior da RMM, a equipe de levantamento detectou muitas 
fragilidades no sistema e uma baixíssima rastreabilidade dos resíduos, com 
muitos descartes ocorrendo em valas nos pátios dos estabelecimentos ou nas 
lixeiras municipais.

Figura 4 -  Incinerador da empresa Norte Ambiental em Iranduba

Fonte: Norte Ambiental, 2014.

Estes resíduos são geridos no âmbito dos termos de referências dos processos 
de licenciamento ambiental de cada empreendimento. O caso mais relevante 
são dos resíduos de escavação e refino de estanho em Presidente Figueiredo.

A mineração na RMM apresenta um grande potencial econômico, com vários 
projetos em operação, implementação ou planejamento. As ocorrências com 
maior potencial são:
• Caulim na região ao norte de Manaus;
• Silvinita em Itacoatiara;
• Argilas cerâmicas em Iranduba;
• Estanho em Presidente Figueiredo.

Por características próprias dessas atividades, a maior parte dos resíduos só-
lidos gerados nas operações de escavação, perfuração e refino dos minerais 

3.6. Resíduos Sólidos de Mineração
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são tratadas e dispostas na própria área de lavra, sendo os resíduos geralmente 
confinados, envelopados, reinjetados ou utilizados na recomposição topográfi-
ca e paisagística dos locais das jazidas, conforme cada processo tecnológico 
e de licenciamento. Também os resíduos da supressão florestal decorrentes 
da mineração costumam ser aproveitados ou descartados no próprio local da 
atividade.

Outros resíduos gerados nas mineradoras como os recicláveis e alguns resídu-
os perigosos de menor volume são transferidos para Manaus, para tratamento 
ou aproveitamento nos ciclos produtivos, como é o caso da lista dos resíduos 
gerados na Base Operacional Geólogo Pedro de Moura, em Urucu, que re-
portou a geração de 1.687 toneladas de resíduos entre janeiro e novembro de 
2014 (média de 153 toneladas por mês), os quais receberam cinco diferentes 
formas de tratamento e destinação em Manaus.

Figura 5 - Distribuição das ocorrências minerais na RMM.

Fonte: Adaptado pelo autor. Títulos minerários do Departamento Nacional de Produção 
Mineral. Áreas com potencial mineral modificadas dos SIG Geologia e Recursos Mi-
nerais do Estado do Amazonas (CPRM, 2006) e Áreas com potencial petrolífero (ANP, 
2009)
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Estes resíduos são geridos no âmbito dos termos de referências dos processos 
de licenciamento ambiental de cada empreendimento.

As atividades agropecuárias no estado do Amazonas não possuem a mesma 
dimensão de outras regiões do Brasil. Entretanto, alguns municípios da RMM 
concentram quantidades substanciais de resíduos de origem agrícola. Notada-
mente, os resíduos de soja e madeira em Itacoatiara, de cana-de-açúcar em 
Presidente Figueiredo e de malva e juta ao longo da várzea do Amazonas de-
mandam ações estruturadas para o seu manejo e reaproveitamento. No caso 
da madeira e soja de Itacoatiara, o material passa por um aproveitamento ener-
gético em usina de geração elétrica. No caso da cana-de-açúcar em Presidente 
Figueiredo, a unidade produz material prensado para uso como substituto da 
lenha em fornalhas.

Atualmente, inclusive no Brasil, buscam-se novas fontes de energia preferen-
cialmente sustentáveis, devido à escassez de fontes não renováveis e aos im-
pactos ambientais negativos que elas causam no meio ambiente. Uma alter-
nativa condizente é o uso da biomassa como fonte de energia, especialmente 
nas agroindústrias associadas do país, onde no ano de 2009 foram geradas 
291.138.869 toneladas de resíduos e 604.255.461m³ de efluentes passíveis de 
reaproveitamento energético pelas culturas permanentes, como cacau, bana-
na, uva, castanha de caju, coco-da-baía, laranja e café (SNIR, 2011).

A PNRS defende o reaproveitamento de resíduos sólidos para fins energéticos. 
No Estado é necessário criar mecanismos eficientes para elaboração de uma 
base de dados fidedigna no setor de processamento de frutas, a partir disso 
pode-se avaliar o potencial como o açaí, tucumã, plantas oleaginosas (biodie-
sel), entre outros.

3.7. Resíduos Sólidos Agrossilvipastoris

Os serviços públicos de saneamento básico como o tratamento de água para 
abastecimento, o tratamento de esgoto cloacal e águas servidas ou a deso-
bstrução de canais e redes de drenagem ainda são incipientes na maior parte 
dos municípios da RMM, não havendo registro de descartes de lodos destas 
atividades. Eventuais ocorrências são encaminhadas para os lixões municipais. 
No caso de Manaus, os serviços são concedidos para a empresa Manaus Am-
biental, existindo também a produção de água do PROAMA.

3.8. Resíduos dos Serviços Públicos de Saneamento Básico
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A Manaus Ambiental é responsável pelo tratamento e distribuição de água po-
tável, localizado no Complexo de Produção da Ponta do Ismael, bairro da Com-
pensa. O sistema possui uma retro lavagem na ETA 1 e uma flotação na ETA 2. 
Ambas com descarte diretamente no Rio Negro. 

As unidades de tratamento de esgoto ETE’s da Manaus Ambiental recebem, 
em conjunto, aproximadamente 20 procedimentos de manutenção por ano, re-
sultando em 20 caminhões de 8 m3 (160 m3/ano), de lodo biológico para des-
carte na estação da empresa Pregel.

Contudo, estimou-se que na Região Metropolitana de Manaus existem aproxi-
madamente 113,2 ha de áreas degradadas por lixões e um aterro licenciado. 
Esta informação corresponde a 11 municípios, não estando inclusos os muni-
cípios de Careiro da Várzea e Rio Preto da Eva, pois depositam seus resíduos 
no aterro municipal de Manaus.

Do total de 113,2 ha de áreas degradadas, constatou-se que 58,3% (66 ha) cor-
respondem a um aterro licenciado (Manaus) e 41,6% (47,2 ha) correspondem 
a lixões a céu aberto.

Após analisar a localização dos lixões, identificou-se que na área compreendi-
da pela Região Metropolitana de Manaus não existem áreas degradadas por 
lixões que encontram-se em áreas sujeitas a possíveis alagações. 

3.9. Áreas de Disposição Final

Os levantamentos técnicos nos municípios da Região Metropolitana de Ma-
naus ocorridos para elaboração do PRSCS-RMM, entre os meses de junho e 
outubro de 2014, tiveram como um dos objetivos a identificação dos catadores 
existentes em cada município. A busca destes trabalhadores ocorreu nos lixões 
e aterros, nas ruas, comércios, bares e por indicação pela administração muni-
cipal e/ou terceiros.

Uma vez identificado, o catador passou pela aplicação de formulários que bus-
cou o levantamento de informações como: manejo dos resíduos recicláveis; 
informações sobre materiais recicláveis; preço e forma de comercialização; 
compradores e logística de envio dos materiais para as grandes cidades.

Estes levantamentos identificaram 1.120 catadores de materiais recicláveis e 

3.10. Presença de catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis 
nos municípios da RMM
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O levantamento identificou as seguintes organizações sociais nos municípios 
da RMM:
• Careiro: ASCARE – Associação dos Catadores e Catadoras de Materiais Re-
cicláveis do Careiro;
• Iranduba: Em processo de formalização;
• Itacoatiara: ASCALITA – Associação de Catadores de Lixo de Itacoatiara;
• Manacapuru: ACMM/COOTEPLA – Associação de Catadores de Materiais 
Recicláveis de Manacapuru e MPU Recicler;
• Manaus: ARPA – Associação de Reciclagem e Preservação Ambiental, RE-
CICLA MANAUS – Associação Central de Catadores de Materiais Recicláveis, 
CALMA – Catadores Associados pela Limpeza do Meio Ambiente, Associação 
Eco Recicla, Associação de Catadores Filhos de Guadalupe, ACR – Associa-
ção de Catadores de Materiais Recicláveis, Associação Nova Recicla, Eco 
Cooperativa e Industrialização de Materiais Recicláveis, COOPCAMARE – 
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis do Estado do Amazonas, 
COOPCAMAN – Cooperativa dos Catadores de Manaus, Cooperativa Aliança, 
Núcleos I, II e V, Instituto Ambiental Dorothy Stang, Associação de Catadores 
Maria do Bairro, Grupo Reciclar dá Vida, Projeto Somando “Lixo e Cidadania” 
e Grupo AMAR;
• Novo Airão: COOPECAMARE – Cooperativa de Catadores e Catadoras de 
Materiais Recicláveis de Novo Airão.

Quadro 3 - Quadro resumo do levantamento de catadores.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2014.

reutilizáveis no estado do Amazonas, sendo que 643 destes encontram-se es-
palhados nos 13 municípios da Região Metropolitana de Manaus - RMM, con-
forme o resumo dos quantitativos apresentados no Quadro 3. 
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Quadro 4 – Composição gravimétrica para os municípios da RMM.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Para nortear a elaboração dos Programas de Coleta Seletiva (PCS) dos muni-
cípios da RMM, foi necessário determinar a composição gravimétrica para defi-
nir a geração de resíduos recicláveis no horizonte de 20 anos do PRSCS-RMM. 
A composição gravimétrica pode ser observada no Quadro 4.

A partir da composição gravimétrica apresentada no Quadro 4, foi possível pro-
jetar metas de recuperação ao longo.

Para o primeiro período, de dois anos, aplica-se a meta de 22% para redução 
de rejeitos provenientes das embalagens gerais, sem a fração de vidros. Esta 
meta coincide com a fase 1 do Acordo Setorial das Embalagens Gerais (ASE), 
de 25.11.2015, de dois anos de duração, para as Regiões Metropolitanas das 
cidades sede da Copa Mundial de Futebol da 2014 e, portanto, incluindo a RM 
de Manaus. 

Ao mesmo tempo, a mesma meta de 22% coincide com o Plano Nacional de 
Resíduos Sólidos, especificamente com a meta nacional do “cenário desfavorá-
vel” da redução de resíduos secos recicláveis dispostos em aterro.

Desta forma, e sendo que as metas da fase 2 do ASE serão estabelecidos após 
avaliação da fase 1, aplicam-se para os demais espaços de tempo as metas 
do mesmos “cenário desfavorável” da redução de resíduos secos recicláveis 
dispostos em aterro do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

4. PROGRAMAS DE COLETA SELETIVA PARA OS MUNICÍPIOS DA RMM

4.1. Diagnóstico de resíduos recicláveis na RMM

4.2. Metas de reciclagem
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Quadro 5 – Meta de recuperação de recicláveis nos municípios da RMM.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

O sistema porta a porta é o sistema mais utilizado nos atuais programas de 
coleta seletiva e consiste na separação dos materiais recicláveis feita pela po-
pulação, para posterior coleta feita por veículos específicos.

Para atendimento da coleta seletiva porta a porta, deverá ser montada uma 
equipe composta de acordo com o veículo a ser definido, conforme Quadro 6.

4.3. Coleta seletiva

4.3.1. Coleta porta a porta

Quadro 6 – Equipe de coleta por veículo.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.
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Com base nos modelos atuais de coleta seletiva, segregação e acondiciona-
mento para o transporte e comercialização das diferentes frações de reciclá-
veis, temos uma média de 200 kg de recicláveis por catador empregado nas 
atividades operacionais, não considerando o pessoal administrativo e de outras 
atividades complementares (MINISTÉRIO DAS CIDADES, 2008). Conforme 
cenário padrão adaptado do documento “Elementos para a organização da co-
leta seletiva e projeto dos galpões de triagem” tem o seguinte quadro.

4.3.2. Segregação de recicláveis

Quadro 7 – Cenário padrão para triagem de RSD e RSC.

Fonte: Termo de Referência Técnico “Elaboração do projeto básico e executivo com-
pleto de galpão/ unidade de triagem para coleta seletiva”; Ministério das Cidades, Bra-
sília, 2009; adaptado.

Com base no Quadro 7, foi determinada a quantidade de catadores para aten-
der o horizonte temporal do PRSCS-RMM, sendo necessário 15.275 catadores 
ao longo dos 20 anos.
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Quadro 8 – Número de catadores necessários para os municípios da RMM 
no horizonte de 20 anos.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Conforme apresentado na Norma Regulamentadora n.º 06, Equipamento de 
Proteção Individual (EPI) é todo e qualquer dispositivo ou produto, de uso indi-
vidual, utilizado pelo trabalhador, destinado a proteção de riscos susceptíveis 
de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho.

Deverá ser fornecido aos trabalhadores, gratuitamente, EPI adequado ao risco, 
em perfeito estado de conservação e funcionamento, sempre que, as medidas 
de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidentes 
do trabalho ou doenças profissionais e do trabalho; enquanto as medidas de 
proteção coletiva estiverem sendo implantadas; e para atender as situações de 
emergência.

O EPI tem a função de proteger individualmente cada trabalhador de possíveis 
lesões quando da ocorrência de acidentes de trabalho e doenças ocupacio-
nais. Portando, o EPI não evita os acidentes em si, mas protege o trabalhador 
quando o risco estiver ligado à função ou ao cargo ocupado e à exposição ao 
agente (ALVES, 2013).

Abaixo estão listadas as categorias de EPI relacionadas na NR 06:

a) Proteção da cabeça;
b) Proteção dos olhos e face;
c) Proteção auditiva;

4.3.3. Segurança dos trabalhadores
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d) Proteção respiratória;
e) Proteção do tronco;
f) Proteção dos membros superiores;
g) Proteção dos membros inferiores;
h) Proteção do corpo inteiro;
i) Proteção contra quedas com diferencia de nível.

O quadro a seguir apresenta os Equipamentos de Proteção Individual necessá-
rios à mão de obra prevista para execução deste Programa de Coleta Seletiva 
(catadores, motoristas e auxiliares).

Quadro 9 – Equipamentos de proteção individual propostos para o Programa 
de Coleta Seletiva.

Fonte: Elaborado pelo autor. Petter EPIs, 2015.

De acordo com a NR 9, a utilização de EPI deverá considerar as Normas Legais e 
Administrativas em vigor e envolver no mínimo:
a) Seleção do EPI adequado tecnicamente ao risco que o trabalhador está exposto 
e à atividade exercida, considerando-se a eficiência necessária para o controle da 
exposição ao risco e o conforto oferecido segundo avaliação do trabalhador usuário;
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• Galpão de triagem e acondicionamento

Destinam-se a receber os resíduos sólidos secos decorrentes da coleta seletiva 
nos diversos circuitos, sejam eles residenciais, PEVs, LEVs, empresas, etc. 
Neste local os resíduos recolhidos passam por um processo de triagem, clas-
sificação e acondicionamento, sendo posteriormente enviados para indústrias 
recicladoras ou comerciantes intermediários.

Com base nas especificações do Ministério do Meio Ambiente, foi possível es-
tabelecer o valor de 38m² por catador de material reciclável e reutilizável como 
espaço útil ao desenvolvimento das atividades no galpão de triagem e acondi-
cionamento.

O Quadro 10 apresenta as áreas calculadas para cada município da Região 
Metropolitana de Manaus.

4.3.4. Instalações (infraestrutura)

Quadro 10 – Área dos galpões de triagem e acondicionamento necessária.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

b) Programa de treinamento dos trabalhadores quanto à sua correta utilização e 
orientação sobre as limitações de proteção que o EPI oferece;
c) Estabelecimento de normas ou procedimentos para promover o fornecimento, o 
uso, a guarda, a higienização, a conservação, a manutenção e a reposição do EPI, 
visando garantir as condições de proteção originalmente estabelecidas;
d) Caracterização das funções ou atividades dos trabalhadores, com a respectiva 
identificação dos EPIs utilizados para os riscos ambientais. 
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• Local de entrega voluntária (LEV)

Segundo o Ministério do Meio Ambiente em sua publicação “Modelo Tecnológi-
co e de Gestão para Manejo de Resíduos Sólidos” (n.d.) existe diferença entre 
PEV e LEV, a saber:

 • PEV - Ponto de entrega voluntária: Ecopontos para acumulação tem-
porária de resíduos da construção e demolição, de resíduos volumosos, da 
coleta seletiva e resíduos com logística reversa.

 • LEV - Locais de entrega voluntária: Contêineres, sacos ou outros dis-
positivos instalados em espaços públicos ou privados monitorados, para rece-
bimento de recicláveis.

Para a construção de um LEV é necessário saber qual a meta de quantidade 
de resíduos secos recicláveis a serem coletadas. Tendo o volume em mãos 
pode ser dada a fase de dimensionamento dos recipientes para armazenagem 
temporária, tais como: tambores, gaiolas, baias e etc. O local deve ser coberto 
e com estrutura para abrigar uma pessoa caso seja necessário (para controle, 
pré-triagem ou auxiliar na educação ambiental do entorno).

Uma vez que não existe referência técnica para o dimensionamento destas 
unidades, para este Programa de Coleta Seletiva, recomenda-se a utilização 
de uma área de 16m² para implantação de cada LEV.

Figura 6 - Modelo de local de entrega voluntária.

Fonte: CUBATÃO, 2012.
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• Ponto de entrega voluntária (PEV)

Os PEVs são áreas de recebimento temporário de resíduos, de modo a facilitar 
para os pequenos geradores e para a população a destinação adequada de 
seus rejeitos. Estes resíduos serão posteriormente encaminhados às áreas de 
disposição final ou para reaproveitamento, reciclagem, compostagem ou desti-
nação final adequada.

O documento do Ministério do Meio Ambiente (2008) considera PEV como ins-
talação que possibilita a integração da gestão e do manejo de diversos resídu-
os e ainda recomenda que a acumulação de materiais deve ser feita nos PEVs 
destinados aos resíduos da construção civil e resíduos volumosos.

No “Manual para implantação de compostagem e de coleta seletiva no âmbito 
de consórcios púbicos” (2010a) há a recomendação que os municípios devem 
sempre procurar reunir funções de tratamento numa mesma instalação: assim 
municípios com população menor que 25 mil habitantes deverão ter uma insta-
lação denominada PEV da Construção Civil e Resíduos Volumosos que poderá 
agregar também as funções de resíduos da coleta seletiva de recicláveis secos, 
sua triagem em um pequeno galpão e a compostagem dos resíduos orgânicos.

É importante apontar que os termos PEV e LEV nem sempre são aplicados 
segunda a definição do MMA acima colocada. Assim, o equipamento LEV pela 
definição do MMA, em Manaus é denominado de PEV, sendo que o mesmo 
ocorre no Acordo Setorial das Embalagens Gerais.

As áreas de implantação dos PEVs deverão imprescindivelmente serem acom-
panhadas do estudo de logística de coleta e transporte e também a localização 
do galpão de triagem.

Os municípios deverão implantar os PEVs atendendo a Resolução CONAMA 
n.º 307/02 que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão 
de resíduos da construção civil, a Resolução CONAMA n.º 448/12 que altera 
os artigos 2º, 4º, 5º, 6º, 8º, 9º, 10 e 11 da Resolução CONAMA n.º 307/02 e a 
Resolução CONAMA n.º 469/15 que altera o artigo 3º da Resolução CONAMA 
n.º 307/02.

A unidade proposta deverá ser implantada em área delimitada, com acesso e 
disponibilidade de espaço para manobra de veículos de médio porte, que re-
alizem o transporte e a descarga de produções, bem como aos equipamentos 
pertencentes ao serviço de coleta. Deve ainda ser previsto o uso de equipa-
mentos para o espalhamento ou a remoção de quantidades compatíveis de 
rejeitos, que serão encaminhadas para a unidade de tratamento final, por meio 
do serviço de coleta do município.

Recomenda-se que o PEV seja implantado em área de espaço público ou pri-
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vado nas quais há existência de RCC e/ou áreas verdes deterioradas, ocupan-
do de 200 a 600 m² (PINTO; GONZALEZ, 2005). Portanto, para o município de 
Careiro sugere-se a implantação de uma área de 600 m².

Figura 7 - Modelo de ponto de entrega voluntária.

Fonte: Ministério das Cidades, 2010.

• Área de transbordo e triagem

Segundo a Resolução CONAMA n.º 307, de 2002, alterada pelas Resoluções 
n.º 448, de 2012 e n.º 469, de 2015, a definição de Área de transbordo e tria-
gem de resíduos da construção civil e resíduos volumosos (ATT) é a seguinte: 
área destinada ao recebimento de resíduos da construção civil e resíduos vo-
lumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados, 
eventual transformação e posterior remoção para destinação adequada, ob-
servando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 
saúde pública e a segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.

A ATT deverá ser implantada em área delimitada, com acesso e disponibilidade 
de espaço para manobra de veículos de médio porte, que realizem o transporte 
e a descarga de produções, bem como aos equipamentos pertencentes ao 
serviço de coleta. Deve ainda ser previsto o uso de equipamentos para o es-
palhamento ou a remoção de quantidades compatíveis de rejeitos, que serão 
encaminhadas para a central de tratamento final (aterro sanitário), por meio do 
serviço de coleta concentrado do município.

De acordo com Manual para Implantação de Sistema de Gestão de Resíduos 
de Construção Civil em Consórcios Públicos (2010b), as áreas demandadas 
para implantação das ATTs, com base nas NBRs 15.112/2004 e 15.114/2004, 
seguem conforme suas capacidades:
• ATT 70 m³/dia: 1.100 m² / ATT 135 m³/dia: 1.400 m² /  ATT 270 m³/dia: 2.300 
m² e  ATT 540 m³/dia: 4.800 m².
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Estão previstos, nos municípios da RMM, a instalação de 219 estruturas físicas 
distribuídas entre LEVs, PEVs e ATTs durante o horizonte temporal de 20 anos.

Figura 8 - Modelo de área de transporte e transbordo.

Fonte: Resíduos Sólidos Alagoas, 2017.

Os PCS dos municípios da RMM preveem a aquisição dos equipamentos, apre-
sentados no Quadro 11, que serão dispostos nos galpões de triagem e acon-
dicionamento.

4.3.5. Equipamentos internos do galpão de triagem e acondicionamento
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Quadro 11 – Equipamentos utilizados na triagem

Fonte: Adaptado pelo autor. Ministério do Meio Ambiente, 2008.

Para o dimensionamento dos veículos, é necessário além da determinação da 
massa, também do volume aparente dos materiais. A densidade varia muito 
entre o papel e as garrafas PET, adotando-se a densidades médias entre 0,06 
t/m³ e 0,35 t/m³. 

São calculados cenários para as seguintes alternativas de veículos:
• Triciclo cargo motorizado, por exemplo, Sousa Motos;
• Caminhoneta com baú, por exemplo, Hyundai HR;
• Caminhão baú;
• Caminhão compactador.

4.3.6. Veículos
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Figura 9 - Veículos propostos para execução da coleta seletiva porta a porta 
em Itacoatiara: A) Triciclo Cargo B) Caminhoneta com Baú C) Caminhão Baú 
D) Caminhão Compactador.

Fonte: Elaborado pelo autor. Souza Motos (2015), Site ClassF (2015), COOPVILA        
Maceió (2015) e Prefeitura de São Paulo (2014).

Em virtude das peculiaridades da região amazônica, foi necessário propor solu-
ção diferenciada para a coleta seletiva no município de Careiro da Várzea pois 
no período de enchente a zona urbana fica completamente alagada (Figura 10), 
sendo necessário o apoio de lanchas metálicas e canoas (Figura 11).

Figura 10 - Área urbana do município de Careiro da Várzea no período de en-
chente.

Fonte: Levantamento de campo, 2014.
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Figura 11 - Área urbana do município de Careiro da Várzea no período de en-
chente.

Fonte: Levantamento de campo, 2014.

Uma das principais características do modelo de coleta seletiva aqui apresen-
tada é a combinação da coleta de resíduos difusos porta a porta com veículos 
de baixa velocidade e com capacidade de armazenamento de carga.

Na coleta porta a porta podem ser utilizados, carrinhos elétricos, motos com 
carreta adaptada, kombis com carroceria adaptada ou outros veículos leves 
com características semelhantes e caminhões compactadores.

O número de veículos necessários dependerá da densidade populacional em 
cada roteiro, do tipo de veículo a ser usado e das distâncias a serem percorri-
das até os pontos de acumulação.

O custo da coleta com transporte será menor à medida que se ampliar a quan-
tidade de material coletado num determinado roteiro, pois os veículos circulam 
com menor ociosidade; por esta razão, é conveniente que o ritmo de implan-
tação respeite um processo de “universalização por setor”; ou seja, é melhor 
completar a implantação da coleta de um setor, operando com toda a capacida-
de os veículos ao invés de iniciar em vários setores ao mesmo tempo.
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Para o atendimento das determinações do Projeto Básico do PRSCS-RMM, 
considerou-se os seguintes cenários entre os dois extremos:

1. Não implementação da PNRS e manutenção do status atual da gestão de 
resíduos sólidos;
2. Implementação de soluções individualizadas em cada município, para a dis-
posição final dos resíduos sólidos;
3. Implementação de soluções consorciadas para a disposição final de resídu-
os sólidos;
4. Implementação dos acordos setoriais e integração produtiva dos catadores 
de recicláveis;
5. Implementação integral das determinações da PNRS no estado do Amazo-
nas.

O cenário mais positivo proposto para estabelecimento do PRSCS-RMM busca 
estabelecer a Gestão Consorciada, através de Consórcios Públicos de Direito 
Público, que visam minimizar os gastos com a implantação de Aterros Sanitá-
rios em todos os 13 municípios da região, definindo regiões para o atendimento 
conjunto de soluções integradas no manejo dos resíduos. Abaixo seguem os 
possíveis consórcios propostos e as justificativas para os mesmos, devido faci-
lidade ou dificuldade de logística ou disponibilidade de áreas, conforme quadro 
abaixo. 

5. ESTUDO DE REGIONALIZAÇÃO

Observa-se mediante Quadro 12 que três cenários de consórcios públicos são 
idênticos tanto no Modelo A quanto Modelo B (A.1 / B.1 e A.4 / B.4);

Quadro 12 - Modelos de arranjos municipais para constituição de consórcios 
de aterro sanitário.

Obs.: Os aterros sanitários serão alocados nos municípios em negrito.
Fonte: Elaborado pelo autor, 2015.
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2015.

Figura 14 - Proposta de consórcio entre os municípios de Itapiranga 
e Silves (Modelo A.1 e B.1).

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015.

Figura 15 - Proposta de consórcio entre os municípios de Careiro e 
Manaquiri (Modelo A.2)

Figura 16 - Proposta de consórcio entre os municípios de Careiro, Manaqui-
ri e Careiro da Várzea (Modelo B.2)
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Fonte: Elaborado pelo autor, 2015.

Figura 17 - Proposta de consórcio entre os municípios de Manaus, 
Rio Preto da Eva e Careiro da Várzea (Modelo A.3)

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2015.

Figura 18 - Proposta de consórcio entre os municípios de Manaus e 
Rio Preto da Eva (Modelo B.3)

Figura 19 - Proposta de consórcio entre os municípios de Manacapuru 
e Iranduba (Modelo A.4 e B.4)
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A Sustentabilidade Financeira tem como principal foco a busca por desenvolver 
uma atividade partindo de meios economicamente viáveis para sua conclusão. 
Para a Gestão de Resíduos Sólidos, trata-se dos meios econômicos e finan-
ceiros necessários ao manejo adequado dos resíduos, realizando as etapas de 
coleta, tratamento e disposição final dos resíduos, sem que isto envolva custos 
desnecessários ao poder público e ao contribuinte.

A Região Metropolitana de Manaus possui algumas peculiaridades em relação 
a outras regiões do Brasil. Os municípios que fazem parte da região metro-
politana de Manaus não encontram-se conurbados, havendo entre eles uma 
certa distância que possa dificultar a logística. Além disso, alguns municípios 
da RMM não poderão receber aterros sanitários em suas sedes por motivo de 
alagamento das áreas urbanas, necessitando, assim, um estudo para incluir 
estes municípios como aterros consorciados ou como disposição final por tra-
tamento térmico.

O cenário mais positivo proposto para estabelecimento do Plano de Resíduos 
Sólidos e Coleta Seletiva da Região Metropolitana de Manaus, busca estabele-
cer a Gestão Consorciada, através de Consórcios Públicos de Direito Público, 
que visam minimizar os gastos com a implantação de aterros sanitários em 
todos os 13 municípios da região, definindo agrupamentos para o atendimento 
conjunto de soluções integradas no manejo dos resíduos. No entanto, é preciso 
analisar os modelos propostos e escolher o que apresenta maior viabilidade 
econômica e ambiental.

Para o Plano de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva da Região Metropolitana 
de Manaus, foram levantados os custos diretos da Coleta Seletiva, elencando 
a implantação e manutenção dos serviços necessários para suprir as metas 
estipuladas no Plano Estadual de Resíduos e no Plano de Ações para a Coleta 
Seletiva. Os custos com destinação final de rejeitos e com equipamentos com-
plementares foram adotados do PERS-AM.

O Plano de Resíduos Sólidos e Coleta Seletiva da Região Metropolitana de 
Manaus abrange o dimensionamento dos aterros sanitários considerando a 
possibilidade de integrar municípios da Região Metropolitana em formato de 
consórcio de gestão. Dessa forma, os custos com manutenção e passivos am-
bientais seriam minimizados devido a utilização de áreas menores com a im-
plantação dos aterros.

Os custos de referência indicados para o Plano de Coleta Seletiva da Região 
Metropolitana de Manaus necessitará de um esforço conjunto das associações 
existentes, do poder público e dos catadores autônomos existentes, além dos 
grandes geradores de resíduos e da população em geral que deverá contribuir 

5.1. Custos Estimados para a Implantação do PRSCS-RMM
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ativamente na disposição correta de seus resíduos.

De modo geral, observa-se que apenas as ações de aproveitamento dos resí-
duos como a venda dos insumos para reaproveitamento industrial, economia 
na produção de matéria prima e redução de energia não serão necessários 
para custear o processo do plano para a maioria dos municípios. No entanto, 
vemos que para Manaus, onde um processo de coleta seletiva mesmo que 
pouco organizado já encontra-se consolidado, há um bom retorno financeiro na 
questão da sustentabilidade do plano após sua implantação.

Vemos como resultado para os investimentos que o cenário 3 representa um 
total de R$ 4.119.270.216,84, sendo a alternativa mais viável para implanta-
ção no plano de coleta seletiva. Os cenários 1 e 2 resultaram valores de R$ 
4.352.526.124,08 e R$ 4.157.608.862,69, respectivamente.

A partir dos dados expostos para cada município, podemos expressar os bene-
fícios financeiros que o plano de coleta seletiva terá como resultado a partir da 
venda dos recicláveis, o retorno financeiro na geração de matéria prima, redu-
ção do consumo de energia elétrica, água e redução das emissões de carbono 
do processo produtivo do produto a partir da matriz primária. Incluímos à este 
custo os valores gerados do Pagamento de Serviços Ambientais Urbanos, uma 
parcela indicativa do retorno econômico da geração de resíduos diretamente 
aliviada dos aterros sanitários.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Quadro 13 - Resumo dos custos referentes ao PRSCS – RMM – Retorno 
Financeiro
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Incluindo os valores do PSAU, tem-se como retorno financeiro um montante 
de R$ 3.253.478.476,44 para todos os cenários apresentados. O Quadro 14 
apresenta os valores somados dos investimentos e do retorno financeiro, in-
dicando na coluna “Consolidação” a diferença entre os valores. A coluna “Va-
lor Consolidado” representa os custos da diferença dividido pela população de 
cada município e pelos 20 anos de previsão do plano, para indicar o valor anual 
necessário por habitante para gerir as despesas não suportadas pelo retorno 
financeiro.

Fonte: Elaborado pelo autor, 2016.

Quadro 14 - Consolidação da sustentabilidade financeira do PRSCS-RMM

É interessante apresentar os casos de Iranduba e Careiro da Várzea, que 
apresentam custos altos em relação aos outros municípios. Iranduba possui 
projeção populacional alta em resposta aos atuais investimentos pela Gestão 
Pública Estadual a partir da inauguração da Ponte Rio Negro e em breve as 
instalações da Cidade Universitária no entorno, o que deverá ampliar conside-
ravelmente a população do município. No caso de Careiro da Várzea, os custos 
apresentados para inclusão da coleta seletiva no município não possuem alter-
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