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RESUMO

A disposição inadequada de resíduos sólidos, que contamina os
recursos hídricos, o solo, o visual do ambiente, além de atrair catadores, crianças
carentes e animais, vetores de doenças. Para resolver essa problemática, uma
alternativa ambientalmente correta de descarte é o aterro sanitário. O bom
desempenho do mesmo, sob os aspectos ambientais, técnicos, econômicos,
sociais e de saúde pública, está diretamente ligado a uma adequada escolha da
área de implantação, a qual envolve diferenciados critérios. O presente trabalho
traz a proposta de iniciar um avaliar o Aterro Sanitário de Manaus, Amazonas,
levantando aspectos ambientais para identificação de impactos. Bem como,
avaliar como era e como é atualmente o despejo dos resíduos sólidos da capital,
após a Ação Civil Pública de n. 0011561-03.2000.8.04.0012. levando em conta
a PNRS. As melhorias encontradas no aterro de Manaus, são de fácil percepção,
no que pode ser citada a nova balança com aferição periódica e certificação
regular, os métodos de deposição com as impermeabilizações de base utilizando
geomembrana, a implantação de drenagens de chorume e biogás, as novas
estruturas de tratamento de biogás, monitoramento constante da estabilidade
dos maciços, implantação de usina de compostagem, recobrimento e proteção
dos taludes aliado a presença de dispositivos de drenagem de águas pluviais
evitando a ocorrência de erosão, restrição de acesso ao qual não foram
observados operados na frente de obra que não os funcionários autorizados,
entre outros fatores relatados no Laudo da perícia. Conclui-se então que o
encerramento das atividades de deposição de resíduos na atual área do aterro
municipal de Manaus está previsto para janeiro de 2024. Sobre a viabilidade do
uso da área é possível identificar em positivo, frente ao período mínimo
necessário para desenvolvimento de alternativas à disposição final dos resíduos
gerados no município de Manaus. O estudo de impacto ambiental - EIA, seja
realizado por agente público ou privado, é previsto como ponto de partida, para
que seja encontrada uma alternativa de disposição final para os resíduos que
hoje são direcionados ao aterro. Quanto a isto, é recomendado que seja iniciada
as premissas para o efetivo EIA brevemente, para que todas as etapas deste,
bem como as devidas implantações das soluções eleitas, ocorram em período
anterior ao encerramento previsto ao atual aterro.

Palavras-chave: Aterro Sanitário Manaus, Resíduos Sólidos, Ação Civil

Pública, Meio Ambiente.
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ABSTRACT

The inadequate disposal of solid waste, which contaminates water resources,
soil, the environment, and attracts waste pickers, needy children and animals,
vectors of diseases. To solve this problem, an environmentally correct disposal
alternative is the sanitary landfill. Its good performance under environmental,
technical, economic, social and public health aspects is directly related to an
adequate choice of the area of implementation, which involves different criteria.
The present work presents the proposal to start an evaluation of the Landfill of
Manaus, Amazonas, raising environmental aspects to identify impacts. As well,
evaluate how was and what is currently the disposal of the solid waste of the
capital, after the Public Civil Action. 0011561-03.2000.8.04.0012. The
improvements found in the Manaus landfill are easily perceived, in which the new
balance can be cited with periodic calibration and regular certification, deposition
methods with base waterproofing using geomembrane, the implementation of
slurry and biogas drains, the new structures for treatment of biogas, constant
monitoring of the stability of the massifs, implantation of a composting plant,
covering and protection of the slopes allied to the presence of rainwater drainage
devices avoiding the occurrence of erosion, restriction of access to which no
operated on the jobsite other than authorized employees, among other factors
reported in the Appraisal Report. The environmental impact study (EIA), whether
carried out by a public or private agent, is predicted as a starting point, so that an
alternative disposal can be found for the waste that is now directed to the landfill.
In this regard, it is recommended that the premises for the effective EIA be briefly
started so that all stages of the EIA, as well as the due implementation of the
chosen solutions, occur in the period prior to the closure scheduled for the current
landfill.

Keywords: Landfill Manaus, Solid Waste, Public Civil Action.
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INTRODUÇÃO

De acordo com a Constituição Federal do Brasil, o manejo dos resíduos

sólidos em conjunto com o abastecimento de água, esgotamento sanitário e o

manejo de águas pluviais são atividades essenciais que juntas e funcionando

segundo os parâmetros definidos em legislações próprias devem tornar o

ambiente habitado salubre. No ano de 2008, foram publicados os resultados da

última Pesquisa Nacional de Saneamento Básico – PNSB, realizada pelo IBGE,

que ofereceu uma visão detalhada sobre a oferta desses serviços em todos os

municípios brasileiros. Dentre as estatísticas geradas foi observado que 50,8%

dos municípios brasileiros ainda utilizavam vazadouros a céu aberto, conhecidos

como lixões, como principal destino de seus resíduos.

A pesquisa PNSB mostrou uma diminuição do número de lixões, mas foi

observado com relação à Política que esse número ainda é elevado e,

estudiosos do assunto são enfáticos ao afirmar a importância de sua eliminação

que, segundo eles,os resíduos em estado bruto depositados sobre o terreno,

sem nenhum preparo ou tratamento dos efluentes líquidos derivados da

decomposição do lixo, é uma prática criminosa que fere as normas ambientais,

provocando danos irreversíveis ao meio ambiente, além de trazer séria ameaça

à saúde pública.

Isso sem contar o aspecto social negativo desses lixões, visto que são

fontes de renda e alimento para uma parcela da população, sendo essa parcela,

possivelmente, a que mais sofre os efeitos da presença dos vetores de doenças

e das substâncias tóxicas presentes nesses lixões. Segundo a Política Nacional

de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei Federal nº 12.305 (2010) o

destino ideal para os resíduos sólidos é o aterro sanitário, que é dotado de um

conjunto de técnicas de forma a reduzir sobremaneira os impactos

socioambientais do tratamento de resíduos sólidos.

Neste ano de 2018, a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza

Pública (Abrelpe), utilizando dados de projeção da PNSB de 2008, publicou o

documento intitulado “Panorama de Resíduos Sólidos 2016” constatando a

permanência de cerca de 3 (três) mil lixões ou aterros controlados, espalhados
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em 3.331 municípios, que recebem cerca de 30 milhões de toneladas de

resíduos urbanos anualmente (41,6%). Neste mesmo documento consta que há

projeto tramitando na Câmara postergando o prazo para encerramento oficial

dos lixões que era em 2014, para acontecer de forma escalonada até 2021. No

Amazonas não é diferente, somente a cidade de Manaus possui aterro sanitário

desde 2014, e as demais 61 cidades ainda não possuem áreas de deposição de

resíduos sólidos caracterizadas como tal (CIDADE, F. C. e DE OLIVEIRA, J. A.,

2017).

Até o ano de 2006, portanto 18 anos após a assinatura do Termo de

Autorização de Uso, a Prefeitura de Manaus e as Empresas Privadas

contratadas ao longo desse tempo, não atenderam ao exigido na PNRS. Os

resíduos sólidos eram depositados em vazadouros a céu aberto (lixão), ou seja,

sobre o terreno, sem nenhum preparo ou tratamento, e não somente resíduos

domiciliares e especiais, mas também resíduos de toda a rede hospitalar de

Manaus, incluindo os que atendem pacientes de alto risco com doenças

transmissíveis ou crônicas, cujos resíduos sólidos necessitam de tratamento e

descarte especiais.

Essa prática de não observância do que prescreve a PNRS aconteceu por

mais de 18 anos e, como consequência, houve uma crescente infiltração dos

poluentes, comprometendo não só as águas superficiais, como também o lençol

freático de toda a área da “Ponte da Bolívia” e do “Tarumã” causando riscos à

saúde em grandes proporções. Face a esses acontecimentos, houve um abaixo

assinado de todos os representantes de Associações Comunitárias, solicitando

solução para lixeira a céu aberto, motivando assim a Ação Civil Pública de n.º

0011561-03.2000.8.04.0012.

Assim sendo, este trabalho teve como objetivo fazer avaliação à luz do

PNRS, do Aterro Sanitário do Município de Manaus, na busca de identificar quais

razões levou a Prefeitura de Manaus ao não cumprimento desta legislação, para

tanto será utilizada como metodologia a pesquisa documental.

METODOLOGIA DA PESQUISA
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A pesquisa efetuada foi de natureza exploratória uma vez que se buscou

informações sobre um assunto, e descritiva, já que investiga um determinado

fenômeno ou problema coletando-se dados sobre as características e elementos

intrínsecos a ele como parte do processo de conhecimento. Este estudo também

apresenta uma interpretação qualitativa dos dados obtidos por meio da leitura de

artigos, teses e dissertações relacionadas ao problema visando promover um

melhor entendimento sobre o tema.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

LEGISLAÇÃO PERTINENTE

Foi a Declaração Universal do Meio Ambiente que abriu caminho para que

a legislação brasileira perfilasse a doutrina protetiva com a promulgação de

normas ambientais mais amplas e efetivas. Esta Declaração assevera que os

recursos naturais, como a água, o ar, o solo, a flora e a fauna, devem ser

conservados em benefício das gerações futuras, cabendo a cada país

regulamentar esse princípio em sua legislação de modo que esses bens sejam

devidamente tutelados (ONU, 1972, SANTOS, E.H., 2016).

Mas somente em 31 de agosto de 1981, foi divulgado o primeiro marco

em termos de norma de proteção ambiental no País: a Lei Federal nº 6.938, que

dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. Ela implementou a

responsabilidade objetiva para os danos ambientais e foi também a arquitetura

do artigo 225 da Constituição Federal de 1988, que encampou e consagrou seus

princípios. (FARIAS, 2007, SANTOS, E.H., 2016)

Esta Lei é considerada o norte do Direito Ambiental Brasileiro. Ela definiu

os conceitos, princípios, objetivos e instrumentos para a defesa do meio

ambiente, reconheceu a importância deste para a vida e para a qualidade de

vida, enunciando princípios como os de acesso equitativo aos recursos naturais,

usuário pagador e poluidor pagador, prevenção e precaução, reparação,

informação, participação, entre outros (FARIAS, 2007, SANTOS, E.H., 2016).
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Em 1985 surge o segundo marco legal da legislação ambiental com a Lei

Federal nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública), que disciplinou a ação civil

pública como instrumento de defesa do meio ambiente e dos demais direitos

difusos e coletivos e fez com que os danos ao meio ambiente pudessem

efetivamente chegar ao Poder Judiciário (FARIAS, 2007, SANTOS, E.H., 2016).

Considerado o terceiro marco legal, a Constituição Federal de 1988, ela

apresenta um capítulo dedicado inteiramente ao meio ambiente e em diversos

outros artigos em que também trata do assunto, fazendo com que o meio

ambiente alçasse à categoria de bem protegido constitucionalmente (FARIAS,

2007; SANTOS, E.H.,2016).

Ainda, em 1998, surge o quarto marco da legislação ambiental com a

criação da Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal nº 9.605/1998), que dispõe

sobre as sanções penais e administrativas aplicáveis às condutas e atividades

lesivas ao meio ambiente. Essa Lei regulamentou instrumentos importantes da

legislação ambiental como a desconsideração da personalidade da pessoa

jurídica e a responsabilização penal desta (FARIAS, 2007; SANTOS, E.H.,2016).

E, finalmente, em 2010 a Lei Federal nº 12.305, de 2 de agosto, que institui

a Política Nacional de Resíduos Sólidos é sancionada, tendo como tratativa

principal a gestão integrada dos resíduos sólidos e a definição das

responsabilidades dos geradores e do poder público.

Souza et al (2018), em seu artigo identificam além da Lei nº 12.305/2010,

outas políticas nacionais e legislações ambientais existentes que contemplam a

questão dos resíduos sólidos, dentre as, a Política Nacional de Saúde (Lei nº

3.080/1990), a Política Nacional de Recursos Hídricos (Lei nº 9.433/1997), a

Política Nacional de Educação Ambiental (Lei nº 9.795/1999), o Estatuto da

Cidade (Lei n.º 10.257/2001) (Silva e Mendes, 2007) e a Política Nacional de

Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007) (Pereira, 2014).

Autores como GOMES, M.H. et al, 2014; BAPTISTA, V.F. et al, 2015;

QUEIROZ N.T. et al, 2018 e MAIELLO. A et al, 2018, mostram que a cadeia que

imbrica na problemática da enorme quantidade de resíduos sólidos urbanos

(RSU) onde a maioria das vezes a disposição dos mesmos é feita de forma
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incorreta, sem contar a ausência de tratamento em muitas localidades, começa

com a exploração dos recursos naturais, passa pela indústria de transformação

e termina na manufatura de bens de consumo. Esse processo é estimulado por

um sistema sofisticado de marketing e propaganda para garantir a permanência

e o crescimento do sistema produtivo.

Nas problemáticas referidas anteriormente, fortes discussões têm

ocorrido no nível mundial, portanto, no Brasil e no nível micro, no Amazonas,

representa um dos grandes desafios para os gestores públicos. Na tentativa de

regularizar essa situação e propor alternativas que viessem solucionar ou

minimizar os impactos ao meio ambiente é que o governo promulgou a Lei nº

12.305/2010 (Brasil, 2010), que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos

(PNRS). GOMES, M.H. et al, 2014.

Antes de discorrer sobre os artigos científicos que tratam sobre a Lei nº

12.305/2010, convém dar a conhecer o termo RESÍDUO SÓLIDO que nomina a

Política Nacional.

RESÍDUOS SÓLIDOS

O descarte dos resíduos sólidos é um dos extremos de uma extensa

cadeia, que começa com a exploração dos recursos naturais, passa pela

indústria de transformação e termina na manufatura de bens de consumo. Esse

processo é estimulado por um sistema sofisticado de marketing e propaganda

para garantir a permanência e o crescimento do sistema produtivo. O descarte,

ponto último dessa sequência, não é mero acidente, mas é previsto desde seu

início, uma vez que a obsolescência dos produtos é estrategicamente

programada pela indústria. (SOUZA et al, 2018)

Chamado de lixo no jargão popular, o resíduo sólido, é considerado um

importante agravante da crise ambiental vivida atualmente pela população e,

neste sentido, a tecnologia ambiental pode ser utilizada para modificar a

situação. Sendo possível ser feito tratamento ou mesmo reaproveitamento. O

termo “lixo” perdeu significado no mundo acadêmico e jurídico, e segundo a Lei

nº 12.305/2010, art. 30, inciso XVI, os resíduos sólidos (RS) são definidos como
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todo material, substância, objeto ou bem descartado resultantes de atividades

humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder

ou está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como

gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável

o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d´água, ou exijam

para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor

tecnologia disponível. (BRASIL, 2010; SOUZA et al, 2018)

Lourenço (2014) e Gomes et al (2014), ressaltam a importância da

classificação do resíduo sólido, para que ocorra a destinação apropriada de um

determinado tipo de resíduo, faz-se necessário conhecê-lo, pois é de acordo com

suas características que será inserido em um grupo e ser classificado.

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) no Brasil define

resíduos sólidos como:

[...] material, substância, objeto ou bem descartado resultante

de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final

se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a

proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como

gases contidos em recipientes e líquidos cujas

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede

pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso

soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da

melhor tecnologia disponível. (BRASIL, 2010)

De forma geral a ABNT NBR 10004:2004 (ABNT, 2004), classifica os

resíduos em: resíduos classe I (Perigosos), que tem por características a

Inflamabilidade, Corrosividade, Reatividade, Toxicidade, e Patogenicidade;

resíduos classe II (Não perigosos), divididos em resíduos classe II A (Não

inertes), que não se enquadram nas classificações de resíduos classe I ou classe

II B, e podem apresentar biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade

em água; Já os resíduos classe II B (Inertes), são aqueles que, quando

amostrados, segundo a ABNT NBR 10007:2004 (ABNT, 2004), e submetidos à

testes com água destilada ou desionizada, conforme ABNT NBR 10006:2004

(ABNT, 2004), não haja solubilização de constituintes a concentrações
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superiores aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se aspecto, cor,

turbidez, dureza e sabor.

De acordo com a norma NBR 10.004/2004, os resíduos são classificados

como:

a) Resíduos Classe I – Perigosos: “aqueles que apresentam

periculosidade ou características como inflamabilidade, corrosividade,

reatividade, toxicidade, patogenicidade”. Pode-se citar como tintas, solventes,

lâmpadas fluorescentes, pilhas como alguns exemplos para este tipo de resíduo;

b) Resíduos classe II – Não perigosos: estes resíduos podem ser

divididos em duas outras classes:

• Resíduos classe II A – Não inertes: “são aqueles resíduos que não são

enquadrados nem como resíduos perigosos (Classe I) e nem como resíduos

inertes (Classe II B), podendo apresentar propriedades como

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água”. Pode-se citar

como exemplos: matérias orgânicas, papéis, lodos, entre outros.

• Resíduos classe II B – Inertes: “são resíduos que se amostrados de

forma representativa através da NBR 10.007 (Estabelece o procedimento para

obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos) e submetidos a um contato

dinâmico e estático com água destilada ou desionizada, à temperatura ambiente,

de acordo com a NBR 10.006 (Estabelece o procedimento para obtenção de

extrato solubilizado de resíduos sólidos), não tiverem nenhum de seus

constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de

potabilidade de água, excetuando-se o aspecto cor, turbidez, dureza e sabor”.

Como exemplos citam-se: entulhos, materiais e construção e tijolos.

Considerados como resíduos inertes (Classe II B), os resíduos de

construção civil, possuem resoluções específicas, Resolução CONAMA n.º

307/2002 (Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos

resíduos da construção civil) e Resolução CONAMA n.º 348/2004 (inclui o

amianto na lista de resíduos perigosos), possuindo a seguinte classificação:

• Classe A: “resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados. São aqueles

provenientes de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação ou
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edificações como também daqueles provenientes da fabricação ou demolição de

peças pré-moldadas em concreto”. Ex: resíduos de alvenaria, resíduos de

concreto, resíduos de peças cerâmicas, pedras, restos de argamassa, solo

escavado, entre outros.

• Classe B: “são os resíduos recicláveis para outras destinações”. Ex: plásticos

(embalagens, PVC de instalações), papéis e papelões (embalagens de

argamassa, embalagens em geral, documentos), metais (perfis metálicos, tubos

de ferro galvanizado, marmitex de alumínio, aço, esquadrias de alumínio, grades

de ferro e resíduos de ferro em geral, fios de cobre, latas), madeiras (forma) e

vidro”.

• Classe C: “são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias

ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou

recuperação”. Ex: Gesso, estopas, isopor, lixas, mantas asfálticas, massas de

vidro, sacos de cimento e tubos de poliuretano.

• Classe D: “são os resíduos perigosos oriundos do processo de construção ou

demolições”. Ex: tintas, solventes, óleos, resíduos de clínicas radiológicas, latas

e sobras de aditivos e desmoldantes, telhas e outros materiais de amianto, tintas

e sobras de material de pintura.

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - PNRS

Promulgada em 02 de agosto de 2010 através da Lei n.º 12.305, a

Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, apresenta as diretrizes relativas

à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos e os resíduos

perigosos, às responsabilidades dos geradores e do poder público, integra a

Política Nacional do Meio Ambiente, articula-se com a Política Nacional de

Educação Ambiental e com a Política Federal de Saneamento Básico. Define

os instrumentos da Política e entre esses instrumentos estão, por exemplo: os

planos de resíduos sólidos; a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa e

outras ferramentas relacionadas à implementação da responsabilidade

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; o incentivo à criação e ao

desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de associação de



13

catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; os termos de compromisso e

os termos de ajustamento de conduta, dentre outros. (BRASIL, 2010)

Tem quinze objetivos dos quais se destacam: proteção da saúde pública

e da qualidade ambiental; não geração, redução, reutilização, tratamento e

disposição final adequada; adoção, desenvolvimento e aprimoramento de

tecnologias limpas; diminuição do uso dos recursos naturais no processo de

produção de novos produtos; intensificação de ações da educação ambiental;

promoção da inclusão social, por meio da geração de emprego e renda para

catadores de materiais recicláveis; articulação entre as diferentes esferas do

poder público, e destas com o setor empresarial; desenvolvimento da indústria

da reciclagem no país; gestão integrada dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010a)

(ABRELPE, 2015a).

E os instrumentos são: a) Planos de resíduos sólidos; b) Inventário de

resíduos; c) Coleta seletiva; d) Sistemas de logística reversa; e) O incentivo à

criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras formas de

associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis; f)

Monitoramento e fiscalização ambiental, sanitária e agropecuária; g) Pesquisa

científica e tecnológica; h) Cooperação técnica e financeira entre os setores

público e privado para o desenvolvimento de pesquisas de novos produtos,

métodos, processos e tecnologias de gestão, reciclagem, reutilização,

tratamento de resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos;

i) Educação ambiental; j) Incentivos fiscais, financeiros e creditícios; k) Fundo

Nacional do Meio Ambiente e o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico

e Tecnológico; l) Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos

Sólidos (SINIR); m) Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico

(SINISA); n) Conselhos de Meio Ambiente e Saúde; o) Órgão colegiados

municipais destinados ao controle social dos serviços de resíduos sólidos

urbanos; p)  Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos; q)

Acordos setoriais; r) Princípios da Política Nacional de Meio Ambiente; s) Termos

de compromisso e os termos de ajustamento de conduta; e  t) Incentivo à adoção

de consórcios ou de outras formas de cooperação entre os entes federados, com
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vistas à elevação das escalas de aproveitamento e à redução dos custos

envolvidos.

Para Juncon (2016) esta Lei tem como um dos maiores desafios, a

obrigação da implantação da logística reversa, que consiste no retorno de

embalagens e outros materiais à produção industrial pós-consumo e descarte

pela população. As regras seguem o princípio da responsabilidade

compartilhada entre os diferentes elos dessa cadeia, desde as fábricas até o

destino final.

Deve ser considerado ainda que em seu Art. 10, a PNRS encarrega ao

Distrito Federal e aos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos

gerados nos respectivos territórios, ou seja, todas as prefeituras deverão ter

aterros sanitários adequados ambientalmente porque em seu Art.54, os rejeitos

deverão ser depositados em locais ambientalmente adequados em até quatro

anos após a publicação da lei (BRASIL, 2010).

Prevê a Lei que, a organização e prestação direta ou indireta dos

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos e a

efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da PNRS e suas

diretrizes e determinações, são de responsabilidade do poder público, do setor

empresarial e da coletividade, esta última quanto a efetividade das ações. Prediz

ainda, a proibição do lançamento de resíduos sólidos em praias, no mar ou em

quaisquer corpos hídricos; lançamento in natura a céu aberto excetuado os

resíduos de mineração; queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e

equipamentos não licenciados para essa finalidade; ou outras formas vedadas

pelo poder público (BRASIL,2010). Essa proibição, uma vez respeitada, acabará

com os lixões e, por consequência, reduzirá a disseminação de doenças

provocadas por vetores como baratas, moscas e ratos.

Nas disposições finais, a lei prevê que os estados e municípios, teriam

o prazo máximo de 2 (dois) anos após sua publicação, para elaborar o Plano de

Gestão de Resíduos Sólidos. Assim como da disposição final ambientalmente

adequada dos rejeitos no prazo máximo de 4 (quatro) anos. Tais prazos

implicavam que até 2012 todas as prefeituras já deveriam ter elaborado seu

plano de gestão e até 2014 implantados aterros sanitários, nos quais só



15

poderiam ser assentados os resíduos sem possibilidade de reaproveitamento

por outras atividades.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2015) no ano de 2013 foi

constatado que poucos municípios haviam elaborado seus respectivos Planos

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS. Apenas 1.865

municípios brasileiros (33,5%) declararam possuir tal plano, e segundo

SeanKevin, F. (2016) esse Plano é uma importante ferramenta, que se bem

utilizada, resultaria em um bom diagnóstico do quadro dos Resíduos Sólidos

Urbanos e possibilitaria o estabelecimento de metas concretas pelo município.

Ainda com respeito a esses dados do ano de 2013, o percentual de

municípios da região norte que já haviam elaborado seus PMGIRS era

equivalente ao do Brasil (33,5%) e no Amazonas esse percentual era de 80,6%,

em termos proporcionais, muito superior ao do Brasil e da Região Norte (MMA,

2015).

O PNRS, orienta para a inclusão da Educação Ambiental no PMGIRS

Os dados MMA (2015) dão conta que, no estado do Amazonas, 62,9% dos

municípios atendem a essa exigência. À época o município de Manaus não

atende essa exigência, seu PMGIRS, por não atuar na Educação Ambiental.

Sabe-se que hoje, a SEMULSP juntamente com as concessionárias,

desenvolvem intensamente a Educação Ambienta.

Ainda, um dos Instrumentos de Planejamentos exigidos na Lei que

estabelece o PNRS é o Plano de Saneamento Básico. No Amazonas apenas

50,0% de seus municípios possuem esse instrumento.

Em seu trabalho de pesquisa SCACABAROSSI, H. (2016) afirma que

questão principal e de ordem prioritária em relação à geração de resíduos pauta-

se em sua gestão e gerenciamento de acordo com a legislação vigente, que traz

em seu bojo princípios da não geração, redução, reutilização, reciclagem,

tratamento dos resíduos gerados e principalmente uma disposição final

ambientalmente correta. Ao estudar a realidade do gerenciamento do RSU da

cidade de Boa Vista com a aplicação e efetivação Lei Federal no 12.305/2010,

de modo a considerar a efetiva aplicação da Lei, constatou que o Município de
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Boa Vista está distante de seu cumprimento. Para ele, o mais grave nesse

processo está na disposição final dos resíduos gerados no Município, onde o

que era para ser um Aterro Sanitário controlado tornou-se um depósito de lixo a

céu aberto que mais tem a ver com um lixão. Conclui que não é perceptível o

cumprimento das normas e legislação e, considera uma afronta ao que se podia

chamar de uma conduta ambiental correta e racional.

Ao estudar a aplicabilidade da Política Nacional de Resíduos Sólidos no

município de Bacabal – MA, Da Silva, A.C. et al (2016) constatou que o município

não conseguiu implementar as exigências básicas da Lei 12.305/2010, não

possui local apropriado para destinação final dos resíduos (aterros sanitários),

não desenvolve ações, por meio da Secretaria de Meio Ambiente, voltadas para

a coleta, reciclagem e tratamento dos resíduos, além de possuir poucas ações

voltadas para a Educação Ambiental da população, o que reflete também no fato

de não haver medidas voltadas para a gestão compartilhadas do resíduos

sólidos.

Na busca para entender pontos em comum das dificuldades encontradas

pelos 21 municípios do centro-norte goiano, para a gestão adequada dos

resíduos sólidos, Izaias, N.S. et al (2016) obtiveram como resultado da pesquisa,

que todos ainda dispõem seus resíduos na forma de vazadouro à céu aberto

(Lixão). Esses municípios não conseguiram atender aos prazos estipulados pela

lei 12.305/10, alegando o excesso de exigências impostas para captação de

recurso, pela morosidade do governo Federal para aprovação dos projetos e

liberação dos recursos, e pela cultura brasileira de protelação dos prazos. Mas,

se superados esses obstáculos, segundo esses autores, no momento de

implantação da referida lei a maior dificuldade que os municípios enfrentarão,

será a mudança de cultura do cidadão.

Resultados semelhantes encontraram De Paula Pereira, Marlene e

Souza, Kayque Silva (2017) quando pesquisaram quatro municípios da Zona da

Mata mineira quanto à adequação a Política Nacional de Resíduos Sólidos

(PNRS). Eles abordaram os seguintes aspectos: meios de alcançar a

o gerenciamento adequado dos resíduos, situação das associações de

catadores, elaboração de planos municipais de gestão integrada de resíduos
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sólidos, participação em consórcios intermunicipais, existência de mecanismos

de programas de Educação Ambiental. Concluíram que esses municípios de

pequeno porte entre outros, apontam dois motivos como sendo os principais para

não se adequarem à Lei: a falta de recursos financeiros e de profissionais

preparados.

Ainda na perspectiva de identificar possíveis entraves à aplicação da

PNRS, Santana, M. E. F. de, 2017 ao avaliar o cumprimento da Lei no município

de Catende - PE constata a utilização de um lixão a céu aberto como local para

destinação final dos resíduos sólidos e que o município ainda não elaborou o seu

plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos (PMGIRS) e não

existem políticas públicas implementadas voltadas à conservação do meio

ambiente, à educação ambiental ou ao incentivo ao trabalho dos catadores de

materiais recicláveis. Através de análise documental, de visitas ao lixão, registro

fotográfico e avaliação de impactos ambientais, realizada pela associação dos

métodos de check liste matriz qualitativa de impactos, foram identificados 11

impactos ambientais negativos causados pelo lixão localizado em Catende. Dos

11 impactos avaliados, 7 (sete) foram classificados como de alto grau de impacto

e a maioria foi classificada como de frequência permanente, de extensão local e

de longa duração. O lixão do município de Catende representa uma ameaça ao

meio ambiente local e compromete a qualidade do solo e das águas

subterrâneas, além de pôr em risco a saúde das pessoas que trabalham como

catadores de materiais recicláveis. Para a autora, a falta de previsão do

legislador quanto às fragilidades na municipalização de políticas públicas

relacionadas à lei 12.305/2010, dificuldades técnicas e financeiras, são os

principais entraves à aplicação da PNRS no município.

Ao analisarem as políticas públicas para a efetiva gestão dos Resíduos

Sólidos Urbanos no Município de Salvador, em cumprimento ao que determina

a Lei nº 12.305/10 – PNRS, Souza, E. R. et al (2018) apresentam como

resultados encontrados a existência de um cenário de descaso pelo tema,

abandono de responsabilidades pelos gestores públicos e privados e ainda, a

dificuldade para a aplicação desta Lei pelos órgãos fiscalizadores, o que,
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segundo os autores,  tornou clara entre outras coisas, a omissão e falta de

punição das gestões públicas.

Foi o interesse em conhecer como ocorre a gestão dos resíduos sólidos

nos municípios de Natal e Parnamirim considerando as prerrogativas contidas

na legislação nacional, levou Almeida, J. V. G. (2018) a analisar a implementação

da Política Nacional de Resíduos Sólidos nesses municípios. A autora concluiu

que após sete anos de sua promulgação, foram observados avanços tímidos no

que compete a efetivação da PNRS enquanto política pública e instrumento de

gestão de resíduos na metropolitana de Natal. Os resultados das análises dos

dados e das entrevistas realizadas, apontam fatores como a inexistência de uma

consciência metropolitana e arranjos institucionais consolidados como entraves

para as soluções com base na cooperação. Para a autora, embora existam

esforços no sentido de adequação às diretrizes contidas na PNRS, a maioria dos

municípios estudados ainda se encontra em desacordo com a legislação

nacional ou, quando aplica as normais legais, o faz de modo ineficiente. Concluiu

que os resultados encontrados apontam para a ineficiência da gestão de

resíduos na área metropolitana de Natal no sentido de efetivar a gestão moderna

para resíduos sólidos nos moldes que a PNRS impõe.

RAUBER, M. E. (2011) diz que, depois de 21 anos de tramitação no

Congresso Nacional, a Lei Federal nº. 12.305/2010 foi sancionada em

02/08/2010, instituindo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS),

trazendo mais alento e respaldo à luta pela sustentabilidade, prevendo

mecanismos para garantir maior equilíbrio entre o desenvolvimento social,

econômico e ambiental.

Nesse editorial Rauber (2011), examina os principais aspectos da

inovação legislativa trazidas pela Lei Federal nº. 12.305/2010, os quais faremos

uma pequena síntese. A primeira análise recai sobre o objeto e destinatários da

Lei n. 12.305/2010: Ao tratar do Objeto (art. 1º, caput), a Lei institui a Política

Nacional de Resíduos Sólidos, dispondo sobre seus princípios, objetivos e

instrumentos, bem como sobre as diretrizes relativas à gestão integrada e ao

gerenciamento de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às responsabilidades

dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos aplicáveis. O



19

autor traz para a discussão num enfoque mais amplo a lei trata sobre políticas e

ações de saneamento básico, segundo ele, a Lei Federal n.º 11.445/2007 (Lei

da Política Nacional do Saneamento Básico), ao explicitar a amplitude do

significado do termo “saneamento básico”, fez constar, como um de seus

elementos constitutivos, a limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos.

Traz para a discussão o Estatuto da Cidade, afirmando que este Estatuto

ao consagrar o direito a cidades sustentáveis, agregou o saneamento ambiental

(ou saneamento básico) como um de seus elementos constitutivos (art. 2°, inciso

I). E, em nível estadual, o autor, considera para análise, a Constituição do Estado

do Rio Grande do Sul, na Seção II, do Capítulo III, que trata do Saneamento

Básico. Na análise conjunta desses instrumentos legais, o autor afiança que a

Lei n.º 12.305/2010, versa sobre saneamento básico, elemento essencial para a

concretização do direito fundamental à sustentabilidade ambiental ou direito ao

meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, caput, da CF/88)

(RAUBER, 2011).

À respeito dos destinatários das disposições legais (art. 1º, §1°, art. 3º,

inciso IX, art. 25), estes são as pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou

privado, responsáveis, direta ou indiretamente, pela geração de resíduos sólidos

por meio de suas atividades, nelas incluído o consumo, e as que desenvolvam

ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.

Para o autor, as determinações legais obrigam/vinculam, portanto, a atuação do

Poder Público – em qualquer das esferas federativas – e da coletividade, aí

incluídas pessoas físicas (cidadãos) e jurídicas (empresas). Nesse sentido, a lei

prevê expressamente: Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a

coletividade são responsáveis pela efetividade das ações voltadas para

assegurar a observância da Política Nacional de Resíduos Sólidos e das

diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e em seu

regulamento. Garantindo que não poderia ser diferente, diante do disposto pelo

art. 225 do texto constitucional brasileiro, ao atribuir ao meio ambiente

ecologicamente equilibrado um status de direito fundamental de natureza difusa.

Observando ainda que a Constituição Federal estabeleceu como princípio

fundamental da ordem econômica – ao lado da propriedade privada, da livre
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concorrência, da redução das desigualdades regionais e sociais e da busca do

pleno emprego, por exemplo - a defesa do meio ambiente, inclusive mediante

tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços

e de seus processos de elaboração e prestação (art. 170 da CF/88).

Conclui o autor que qualquer atividade, obra ou serviço, somente podem

ser considerados legítimos e lícitos, ou seja, em consonância com a ordem

jurídica brasileira, se e quando exercidos em consonância com as normas de

proteção ambiental, o que se aplica inteiramente à gestão de resíduos sólidos

que delas possam derivar, direta ou indiretamente. A inobservância das normas

de proteção ambiental sujeita os responsáveis a sanções penais e

administrativas, sem prejuízo da obrigação de reparar integralmente eventuais

danos ambientais provocados (art. 225, §3°, da CF/88; arts. 4º, VII, e 14, §1°,

ambos da Lei n. 6.938/81; arts. 2º e 3º, ambos da Lei n. 9.605/98) (RAUBER,

2011).

Segundo Rauber (2011), as principais inovações trazidas pela Lei da

PNRS foi a instituição expressa do princípio de responsabilidade compartilhada

pelo ciclo de vida dos produtos (arts. 3º, inciso XVII, 6º, inciso VII, 30 a 32) e a

consolidação do sistema de logística reversa. Para o autor, quando o Poder

Público desonera o empresariado de obrigações que lhe competem em matéria

de gerenciamento de resíduos sólidos (logística reversa), faz jus à justa

remuneração pelos beneficiários, pois não pode o poluidor (gerador dos

resíduos/rejeitos) deixar de arcar com sua responsabilidade, transferindo esse

ônus aos contribuintes. Continuando em seu raciocínio, o autor afirma que seria

uma violação aos princípios do poluidor/pagador e do usuário-pagador. Contudo,

a especificação das ações a serem adotadas por cada responsável e as formas

de cumprimento devem ser estabelecidos nos planos de resíduos sólidos e em

acordos setoriais e/ou termos de ajustamento, entabulados na forma da lei e seu

regulamento (Decreto) (RAUBER, 2011).

Ressalta que outro ponto fundamental da nova lei é a chamada logística

reversa, que se constitui em um instrumento de desenvolvimento econômico e

social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e meios para

viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
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reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra

destinação final ambientalmente adequada (RAUBER, 2011)..

Sobre os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (arts. 20 a 24),

Rauber (2011) observa que o plano de gerenciamento de resíduos sólidos é

parte integrante do processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou

atividade pelo órgão competente do Sisnama (art. 24), de forma que se reforça

sua obrigatoriedade para a regularidade ambiental dos empreendimentos

potencialmente ou efetivamente poluidores, sujeitos a esse tipo de

licenciamento.

Em que pese a boa avaliação feita pelo autor sobre a PNRS, ele finaliza

afirmando que, a edição de uma boa legislação não resolve, por si só, os conflitos

sociais que veio dirimir. Mister que há um esforço conjunto (Estado e sociedade)

em prol da concretização de seus comandos, viabilizando-se que transcendam

do plano formal-ideal (dever ser) para o plano material-real, produzindo efetiva

transformação da realidade social. Nesse contexto, a usual morosidade e

ineficiência dos entes públicos na implementação das políticas de preservação

ambiental, a resistência do setor empresarial à realização de investimentos em

procedimentos e tecnologias ecologicamente corretas e a falta de sensibilização

ambiental de parcela da sociedade são desafios que, certamente, se levantarão

à efetividade da Lei n. 12.305/2010 e seu decreto regulamentador (RAUBER,

2011)

Afirmam ainda que cabe, pois, à cidadania exigir e acompanhar a

atuação dos órgãos públicos encarregados de coordenar a efetivação da Política

Nacional de Resíduos Sólidos, participar ativamente da formulação e da

implantação dos planos de gestão integrada previstos pela Lei n. 12.305/2010,

e cumprir as demais obrigações atribuídas pela novel legislação à coletividade e

a cada indivíduo (RAUBER, 2011).

No estado do Amazonas, no ano de 2014, o Governo do Estado

considerando que a PNRS prioriza o acesso aos recursos da União os

municípios que “optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a

gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano

intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos
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microrregionais de resíduos sólidos [...]”, iniciou o processo de elaboração do

Plano de Gestão e Gerenciamento de Resíduos Sólidos do Estado e da Região

Metropolitana de Manaus com previsão de entrega para o ano de 2015 (BRASIL,

2010 e Cidade e Oliveira 2017).

Cidade e Oliveira (2017) relatam ainda que como a Lei 12.305/2010

determina a substituição e extinção desses lixões por aterros sanitário, os

municípios se articulam para cumprir a legislação, porém esbarram numa série

de dificuldades para se adequar a PNRS. Uma das dificuldades apresentadas é

que segundo esses autores, “nas cidades amazônicas, de certo modo,

predomina a visão de que o lixo é problema do outro e ao descartá-lo fora do

domicílio já se resolveu o problema e quando a Prefeitura faz a coleta para a

maior parte das pessoas acabou o problema. Portanto, mais do que um problema

de política pública, sem diminuir a responsabilidade desta, erradicar os lixões é

um problema da sociedade”.

O Governo do Estado em parceria com a Associação dos Municípios do

Amazonas (AMM) criou o Programa de Elaboração dos Planos de Saneamento

Básico e Resíduos Sólidos (PLANSAM), permitindo que seus municípios

concluíssem seus planos de gestão de resíduos sólidos, a exceção dos

municípios de Tapauá e Boca do Acre. Mas, ainda segundo Cidade e Oliveira

(2017) a elaboração e aprovação do plano não significou a resolução do

problema, primeiro porque a sua elaboração não seguiu os critérios efetivos de

participação social preconizados na lei e segundo porque a confecção se deu

apenas para o cumprimento de um preceito legal e não para solução do

problema.

Segundo o Ministério do Meio Ambiente (2015) no ano de 2013 foi

constatado que poucos municípios haviam elaborado seus respectivos Planos

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS. Esse Plano é

uma importante ferramenta, que se bem utilizada, resultaria em um bom

diagnóstico do quadro dos Resíduos Sólidos Urbanos e possibilitaria o

estabelecimento de metas concretas pelo município. Manaus é um dos

municípios que possui o  PMGIRS (MMA, 2015).
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O PNRS, orienta para a inclusão da Educação Ambiental no PMGIRS

Os dados MMA (2015) dão conta que, infelizmente o município de Manaus não

atende essa exigência, seu PMGIRS, não contempla a Educação Ambiental.

Ainda, um dos Instrumentos de Planejamentos exigidos na Lei que estabelece o

PNRS é o Plano de Saneamento Básico. O município de Manaus ainda não

dispõe deste Instrumento de Planejamento.

RESULTADOS

Em 04 de maio de 1988, através de um “Termo de Autorização de Uso”

a Prefeitura Municipal de Manaus foi autorizada a utilizar uma propriedade

particular, localizada no quilômetro 19 na estrada de Manaus Itacoatiara para ali

instalar um aterro sanitário, onde seriam depositados os resíduos sólidos

coletados no Município de Manaus.

No ano de 1989 as primeiras empresas contratadas passaram a

depositar na área referida e a céu aberto, comumente denominada lixão, não

somente resíduos domiciliares, especiais e outros, mas também resíduos

hospitalares de toda a rede hospitalar de Manaus, incluindo os que atendem

pacientes de alto risco com doenças transmissíveis ou crônicas, cujos resíduos

sólidos necessitam de tratamento e descarte especiais. Segundo Soares da

Silva et al (2012) esses resíduos quando manejados inadequadamente, geram

riscos biológicos à saúde pública e a destruição ambiental, alterando

substancialmente fatores biológicos e químicos do ecossistema.

Como consequência, afirmam esses autores, houve uma crescente

infiltração dos poluentes, comprometendo não só as águas superficiais, como

também o lençol freático de toda a área da “Ponte da Bolívia” e “Tarumã”

causando riscos à saúde, em proporções inimagináveis e em algumas áreas

irreversíveis.

Posto isto, naquele momento, houve um abaixo assinado de todos os

representantes de Associações Comunitárias, solicitando solução para lixeira a

céu aberto, motivando assim a Ação Civil Pública de N 0011561-
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03.2000.8.04.0012 movida pelo Ministério Público Estadual contra a Prefeitura

de Manaus e as empresas que operavam no lixão.

O processo de ação civil pública de responsabilidade por danos

causados ao meio ambiente foi requerido em 17 de setembro de 1990, contra as

partes responsáveis pelo depósito inapropriado dos resíduos sólidos urbanos da

cidade de Manaus. E, em decorrência dessa Ação Civil Pública foi firmado em

2006 um Termo de Ajustamento de Conduta Ambiental-TACA entre o Ministério

Público do Estado do Amazonas como Compromitente o Município de Manaus

como Compromissário Público e a Empresa Tumpex como Compromissária

Privada.

Auditoria feita pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas em 2011

(TCEA) descreve que em 04 de maio de 1988, através de um “Termo de

Autorização de Uso” a Prefeitura Municipal de Manaus recebeu autorização para

utilizar uma propriedade particular, localizada no quilômetro 19 na estrada de

AM-010, com área estimada de 66 hectares, posicionado espacialmente através

das coordenadas geográficas S02°57’23.86″ e W60°00’47.62, para ali instalar

um aterro sanitário, onde seriam depositados os resíduos sólidos coletados no

Município de Manaus. (TCEA, 2011)

Ainda segundo o relatório do TCEA (2011), no ano de 1989 as primeiras

empresas contratadas passaram a depositar na área referida e a céu aberto,

comumente denominada lixão, não somente resíduos domiciliares, especiais e

outros, mas também resíduos hospitalares de toda a rede hospitalar de Manaus,

incluindo os que atendem pacientes de alto risco com doenças transmissíveis ou

crônicas, cujos resíduos sólidos necessitam de tratamento e descarte especiais.

Segundo Soares da Silva et al (2012) esses resíduos quando manejados

inadequadamente, geram riscos biológicos à saúde pública e a destruição

ambiental, alterando substancialmente os fatores biológicos e químicos do

ecossistema.

Essa conduta ilegal e geradora de graves riscos à saúde da população

levaram o Ministério Público do Estado do Amazonas - MPEA a mover uma Ação

Civil Pública contra a Prefeitura de Manaus e as empresas que operavam no

lixão. Em consequência dela, no ano de 2006 um Termo de Ajustamento de
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Conduta Ambiental-TACA entre o PMEA como Compromitente e o Município de

Manaus como Compromissário Público e a Empresa Tumpex como

Compromissária Privada, assumindo solidariamente a obrigação de promover a

recuperação ambiental nos termos descritos nos itens do referido documento.

Segundo o relatório da auditoria do TCEA (2011), de maneira geral o

que se verificou é que o Município de Manaus, detentor da titularidade do serviço

de limpeza urbana, aquela época, apresentou problemas na coleta seletiva, na

operacionalização, licenciamento e monitoramento do Aterro de Manaus.

Apresentou no ano de 2011 problemas como: a) comprometimento das águas

do igarapé do Matrinxã e Acará, receptor das águas do Matrinxã, do canal

principal do Aracu e das águas subterrâneas nos poços mais próximos ao Aterro;

b) ausência de monitoramento na medição da concentração e vazão dos gases

gerados no aterro, e seu acompanhamento com laudo químico de emissões

atmosféricas; c) sistema inadequado de armazenamento dos resíduos orgânicos

na área de compostagem; d) sistema inadequado de tratamento e disposição

final dos Resíduos Sólidos de Serviço de Saúde (RSSS) no Aterro; e) baixo

percentual de cobertura da coleta seletiva; f) insuficiência de Postos de Entrega

Voluntária (PEV’s) no Município; g) baixo aproveitamento dos resíduos coletados

de forma seletiva; h) insuficiência de recursos financeiros destinados para a ação

de Educação Ambiental; e i) ausência de controle da SEMUSLP sobre a coleta

seletiva e comercialização de recicláveis pelas Associações. Em outras palavras,

baixíssimo grau de aderência à Política Nacional de Resíduos Sólidos,

Ainda segundo este Relatório do ano de 2011, o Município assumiu a

obrigação de implantar um projeto de coleta seletiva, visando à diminuição da

quantidade de lixo encaminhada ao Aterro e a geração de trabalho e renda,

conseguindo retirar os catadores do antigo lixão.  A PNRS, tem como um de seus

princípios a visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, considerando as

variáveis ambiental, social, cultural, econômica, tecnológica e de saúde pública.

Nesse contexto, a coleta seletiva é consagrada como principal e fundamental

instrumento para o sucesso dessa política.

A cobertura da coleta seletiva no ano de 2010 era de 0,14%, muito

aquém do esperado, ou seja, a coleta seletiva ainda é algo inexistente no
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município, o município precisa ser mais efetivo quanto a participação da

sociedade na política de gestão ambiental e, com isso, transformar a população

em atores sociais comprometidos com as problemáticas ambientais presentes

no município (SOUZA et al, 2018).

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, em seu Art. 20, inciso I, dispõe

que os geradores de resíduos sólidos dos serviços de saúde estão sujeitos à

elaboração de plano de gerenciamento de resíduos sólidos. (BRASIL, 2010). A

leitura do relatório mostra que o tratamento e a disposição final dos resíduos

sólidos dos serviços de saúde no aterro controlado não estava sendo realizados

de forma apropriada, pois, o descarte desses resíduos se dá diretamente em

valas, sem o devido tratamento e sem a correta impermeabilização do solo, de

forma a agravar os índices de contaminação das águas dos igarapés e lençol

freático do entorno do ACM (SOUZA et al, 2018).

Jacinto, et al (2016) sistematizam as ações desenvolvidas pela

SEMULSP na cidade de Manaus / AM e apontam os avanços (serviços) e

desafios para implementação de serviços na cidade de Manaus estabelecidos

na PNRS. Ressaltam que é de responsabilidade da Semulsp a formulação e

implementação da política de limpeza pública urbana do município de Manaus,

garantindo à população o acesso aos serviços de limpeza urbana em condições

adequadas. Os autores destacam como um dos avanços no município de

Manaus é a extinção do lixão, segundo ele, Manaus se destacou por cumprir a

determinação federal e trabalharem um Aterro Sanitário licenciado.

A Prefeitura de Manaus, por meio da SEMULSP, terceirizou o serviço de

coleta e parte da operação do aterro, com base na Lei nº 977, de 23 de maio de

2006, o que não ocorreu nos demais municípios do Amazonas, dizem esses

autores. A SEMULSP criou, em 2010, a Comissão Especial de Divulgação e

Orientação da Política de Limpeza Pública (Cedolp), cuja função é justamente

fazer a educação ambiental da população, é ela que está preparando tanto a

população quanto os catadores para uma mudança de comportamento em

relação à geração de resíduo.(JACINTO, et al, 2016)

Ainda segundo o artigo de Jacinto et al (2016), no município de Manaus

foram observados alguns avanços como a extinção da lixeira dando lugar para
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o aterro sanitário, criação de PEVS e início da elaboração do Plano diretor de

resíduos sólidos. Todavia são necessários outros avanços um investimento na

coleta seletiva tendo em vista que o número de PEVS é bem inferior ao número

da população da cidade e o que se produz por dia de resíduos. A coleta seletiva

ajuda ainda a conserva o tempo de vida dos aterros sanitários. Outro ponto

relevante, segundo esses autores, que se apresenta como um desafio é a

contratação dos catadores mais precisamente das Associações no trabalho de

coleta e triagem dos resíduos.

O Laudo Técnico Pericial requerido pelo Ministério Público, por

intermédio da 50.ª Promotoria de Justiça Especializada na Defesa do Meio

Ambiente e Patrimônio Histórico - PRODEMAPH junto à Vara Especializada do

Meio Ambiente e Questões Agrarias, diz respeito a perícia técnica com o fim de

aferir a vida útil do aterro de resíduos do município de Manaus, e a viabilidade

de sua utilização. Neste instrumento legal, os compromissários, reconheceram

a disposição inadequada dos resíduos no “lixão” municipal. Comprometeram-se,

entre outras solicitações listadas no TACA, a realização de avaliação ambiental

da área, a apresentação de projeto de recuperação de área degradada, inicio de

novo sistema de destinação final de resíduos até agosto de 2008, a desativação

do aterro em questão até a mesma data além de dar continuidade às medidas

de recuperação ambiental da área do km 19 da rodovia AM-010 (LAURENTINO,

2018).

Conforme relatório de Laurentino (2018) em 2003, foi realizada a

primeira audiência de conciliação, com a presença de todas as partes do

processo, em que foi determinada a realização de inspeção judicial ao local. O

laudo técnico sobre a Situação da Disposição Final dos Resíduos Sólidos

Urbanos da Cidade de Manaus, realizado pelo Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, emitido em setembro de 2003,

indicou a existência de falhas na execução dos serviços de disposição final dos

resíduos sólidos da cidade de Manaus.

Em 22 de junho de 2006, o Ministério Público, considerando todas as

condições técnicas e legais apresentou a proposta de conciliação à Vara

Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias, a ser submetida aos réus
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na citada ação. Nesta proposta de celebração do Termo de conciliação Judicial

foi imposto aos Compromissários Públicos e Privados, o reconhecimento da

procedência dos pedidos constantes na Ação Civil Pública nº 012.00.11561-6, a

qual passaria a ser extinta aos réus após assinatura do citado termo em

audiência. A celebração efetiva do Termo de Conciliação Judicial, dos autos do

processo, ocorreu no dia 31 de julho de 2006. Neste instrumento definiu-se como

Compromitente o Ministério Público, por meio de sua 50ª Promotoria de Justiça

Especializada na Proteção e Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico,

denominando como Compromissário Público o Município de Manaus, pessoa

jurídica de direito público, e como Compromissária Privada a Empresa

Amazonense de Coleta de Lixo – TUMPEX (LAURENTINO, 2018).

Segundo o Relatório de Laurentino (2018), neste instrumento legal, os

compromissários, reconheceram a disposição inadequada dos resíduos no

“lixão” municipal. Comprometeram-se, entre outras solicitações listadas, a

realização de avaliação ambiental da área, a apresentação de projeto de

recuperação de área degradada, inicio de novo sistema de destinação final de

resíduos até agosto de 2008, a desativação do aterro em questão até a mesma

data além de dar continuidade às medidas de recuperação ambiental da área do

km 19 da rodovia AM-010.

No dia 10 de maio de 2013, o Ministério Público solicitou junto a Vara

Especializada do Meio Ambiente e Questões Agrárias, o cumprimento da

sentença em relação ao descumprimento do Termo de Conciliação Judicial. No

dia 14 de maio de 2014 em decisão judicial de segunda instância, foi suspensa

pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas o cumprimento

da sentença n° 4001790-75.2014.8.04.000 requerida pelo Ministério Público. No

dia 13 de junho de 2017 o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO

AMAZONAS, por intermédio da 50ª Promotoria de Justiça Especializada na

Defesa do Meio Ambiente e Patrimônio Histórico, solicitou audiência com

representantes da Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos, Instituto

de Proteção Ambiental do Amazonas, Companhia de Pesquisa de Recursos

Minerais, Procuradoria Geral do Município, com o escopo de ser agendada uma

vistoria in loco, bem como ser elaborado parecer técnico pelos órgãos de
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fiscalização, a fim de se buscar, com a máxima urgência, a forma mais adequada

para o encerramento da presente ação (LAURENTINO, 2018).

Mais adiante, Laurentino afirma que a audiência solicitada ocorreu no

dia 16 de maio de 2018, na Vara Especializada do Meio Ambiente, com o

comparecimento de todas as partes solicitadas. Nesta audiência foi determinada

a inspeção judicial ao aterro, com a presença de todas as partes presentes na

audiência, que o município deveria juntar ao processo os estudos mais recentes

com relação à área em questão e que o IPAAM deveria juntar ao processo os

documentos relativos ao licenciamento. Foi emitida carta de solicitação de

indicação de perito ao Concelho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-

AM). Em observância à solicitação, o Concelho Regional de Engenharia e

Agronomia sugeriu a indicação de profissionais habilitados, aptos a responder

tecnicamente e de forma isenta ao solicitado, dispondo-os em lista, sendo

encaminhando em anexo seus dados e contatos.

De posse dos documentos legais o engenheiro responsável pela perícia

definiu metodologia de trabalho no intuito de identificar nas estruturas envolvidas

nas atividades de disposição dos resíduos sólidos, para melhor conhecimento

do empreendimento objeto da perícia. A partir destas visitas foram criados os

roteiros de relevância ao objetivo pretendido, para posterior diligência com a

participação de todas as partes que foram intimadas na audiência do dia 16 de

maio de 2018.

No dia 05 de outubro de 2018, todas as partes foram convidadas à

reunião preparatória, que foi realizada no dia 08 de outubro de 2018 na sede do

Ministério Público com a presença de todos os convocados. Nesta reunião foram

acordados os termos para a diligência no aterro, bem como o roteiro a ser

seguido. Todas as partes envolvidas concordaram com a programação sugerida.

Após as visitas de inspeção ao aterro, o relatório pericial aponta que as

previsões para o aterro de Manaus, foram realizadas frente à capacidade

volumétrica de deposição na área em questão, com as estruturas existentes e

disponibilidade local, com o uso das técnicas atualmente empregadas, nada à

viabilidade da utilização do aterro, bem como fragilidades encontradas. Com

toda a informação disposta no presente laudo conclusivo, referente à capacidade
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volumétrica de recebimento de resíduos, é possível identificar que a vida útil

estimada para o aterro municipal de Manaus se estende até julho de 2024

(LAURENTINO, 2018).

Mas pela análise técnica, que leva em consideração os aspectos

restritivos ao empreendimento, de ordem social e ambiental, o aterro não possui

vida útil equivalente à capacidade volumétrica. Esta redução deverá ser

suficiente para que evite maiores impactos sociais e ambientais frente ao

adensamento urbano que ocorrerá no entorno do empreendimento,

principalmente incentivado pela implantação da nova Avenida das Flores.

Recomenda ainda a recomendada redução mínima de seis meses sobre a

estimativa de encerramento prevista pela capacidade volumétrica do aterro.

Assim, o relatório pericial conclui que o encerramento das atividades de

deposição de resíduos na atual área do aterro municipal de Manaus está previsto

para janeiro de 2024. Sobre a viabilidade do uso da área é possível identificar

em positivo, frente ao período mínimo necessário para desenvolvimento de

alternativas à disposição final dos resíduos gerados no município de Manaus

(LAURENTINO, 2018).

Ainda, que o estudo de impacto ambiental - EIA, deve ser realizado por

agente público ou privado, isto é previsto como ponto de partida, para que seja

encontrada uma alternativa de disposição final para os resíduos que hoje são

direcionados ao aterro. Quanto a isto, é recomendado que seja iniciada as

premissas para o efetivo EIA brevemente, para que todas as etapas deste, bem

como as devidas implantações das soluções eleitas, ocorram em período

anterior ao encerramento previsto ao atual aterro (LAURENTINO, 2018).

CONCLUSÕES

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, criada em 2010 determina que

os resíduos sólidos devam ser tratados e recuperados por processos

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, antes de sua disposição

final em aterros sanitários. O que se viu no decorrer desta pesquisa é que uma

parte substancial de resíduos sólidos urbanos ainda não tem o destino correto,
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sendo lançados em locais impróprios causando sérios prejuízos, ao meio

ambiente, principalmente em municípios de pequeno porte.

Os aterros sanitários por ser uma alternativa cara e complexa

tecnicamente, muitos municípios, principalmente com baixo número de

habitantes, não possuem recursos financeiros para uma gestão de resíduos

sólidos eficiente.

As melhorias encontradas no aterro de Manaus, são de fácil percepção,

no que pode ser citada a nova balança com aferição periódica e certificação

regular, os métodos de deposição com as impermeabilizações de base utilizando

geomembrana, a implantação de drenagens de chorume e biogás, as novas

estruturas de tratamento de biogás, monitoramento constante da estabilidade

dos maciços, implantação de usina de compostagem, recobrimento e proteção

dos taludes aliado a presença de dispositivos de drenagem de águas pluviais

evitando a ocorrência de erosão, restrição de acesso ao qual não foram

observados operados na frente de obra que não os funcionários autorizados,

entre outros fatores relatados no Laudo da perícia.

Conclui-se então que o encerramento das atividades de deposição de

resíduos na atual área do aterro municipal de Manaus está previsto para janeiro

de 2024. Sobre a viabilidade do uso da área é possível identificar em positivo,

frente ao período mínimo necessário para desenvolvimento de alternativas à

disposição final dos resíduos gerados no município de Manaus. O estudo de

impacto ambiental - EIA, seja realizado por agente público ou privado, é previsto

como ponto de partida, para que seja encontrada uma alternativa de disposição

final para os resíduos que hoje são direcionados ao aterro. Quanto a isto, é

recomendado que seja iniciada as premissas para o efetivo EIA brevemente,

para que todas as etapas deste, bem como as devidas implantações das

soluções eleitas, ocorram em período anterior ao encerramento previsto ao atual

aterro.
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