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Resumo:
Os resíduos sólidos urbanos no Brasil têm causado grandes impactos ambientais, principalmente nas
cidades que não possuem infraestrutura e aterro sanitário adequado. Assim, considerando que o Poder
Público Municipal é o agente principal que atua sobre a gestão do ‘lixo’, verificou-se como está sendo
realizada a Gestão de Resíduos Sólidos no município de Tabatinga, identificando o processo adotado
para coleta, transporte e destinação desses resíduos, se este está de acordo com a legislação vigente,
bem como se existe projetos em fase de elaboração e/ou implantação voltados para a problemática
ambiental. Os principais tipos de pesquisa empregados no estudo foram a exploratória, descritiva,
documental e pesquisa de campo como entrevistas e observação. Os resultados mostraram que a
problemática dos resíduos sólidos na cidade de Tabatinga está longe do estado ideal e que muitos
desafios precisam ser superados na cidade como: implantação de um aterro sanitário adequado, de um
sistema de coleta seletiva e da logística reversa, dentre outras ações. Espera-se que as informações e
análises obtidas nesta pesquisa levem outros pesquisadores a explorar o andamento da implantação
dos projetos voltados para a problemática ambiental, assim como, melhorias de gestão possam ser
adotadas pelo Poder Público Municipal.
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Waste Management: a study about the Management of Solid Urban
Waste in Tabatinga – AM City
Abstract:
The solid urban waste in Brazil has caused a great impact on the environment, specially, in the cities
without infrastructure and appropriate sanitary landfill. Thus considering that the Municipal Public
Power is the principal agent that acts in the waste control, it is possible to verify how the management
of solid urban waste has been done in Tabatinga City, identifying: the process used to collect, transport
and final destination of such waste, if its according to the current legislation, and if there are projects
in elaboration and/or deployment phase aimed to environmental concerns. The main type of researches
in these issues are exploratory, descriptive, documentary and field research with interviews and
observation. The results show that solid waste management in Tabatinga is far from the ideal and

many challenges need to be overcome such as the setting of an appropriate sanitary landfill, a system
of selective garbage collection and reverse logistics. It is expected that the information and analyses of
this research would take other researches to explore the implementation of projects aimed to
environmental concerns, such as better management that could be taken by the Municipal Public
Power.
Key-words: Collect, Transport, Destination, Legislation.

1 Introdução
A elevação do consumo, decorrente do crescimento urbano, bem como da industrialização,
provocou na sociedade o aumento excessivo da geração de resíduos sólido e,
consequentemente, conferiu ao Poder Público grandes demandas e gargalos a serem
atendidos. (PINHEIRO; FERREIRA; BRANDÃO, 2013)
É preciso considerar que há uma relação íntima entre o ‘lixo’ produzido e significativos
problemas ambientais, o que abarca a poluição dos recursos naturais, como o solo, a água e o
ar, e a saúde humana. (PEDROSA; NISHIWAKI, 2014).
É fato que o lixo acumulado no ambiente aumentou a poluição do solo, das águas e piorou as
condições de saúde das populações em todo o mundo, especialmente nas regiões menos
desenvolvidas. Até hoje, no Brasil, a maior parte dos resíduos recolhidos nos centros urbanos
é simplesmente jogado sem qualquer cuidado em depósitos a céu aberto existentes nas
periferias das cidades.
Logo, por ser uma problemática a ser cuidadosamente tratada nos dias atuais, a gestão de
resíduos sólidos passa a ter prioridade nas políticas públicas ambientais em todo o mundo.
(PEDROSA; NISHIWAKI, 2014).
No Brasil, por exemplo, foi criada a Lei Federal nº 12.305/2010 que institui a Política
Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), com o intuito de permitir o avanço necessário ao País
no enfrentamento dos principais problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do
manejo inadequado dos resíduos sólidos, instituindo a responsabilidade compartilhada dos
geradores de resíduos, como fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, o
cidadão e titulares de serviços de manejo dos resíduos sólidos urbanos na Logística Reversa
dos resíduos e embalagens pós-consumo.
O poder público municipal, a partir da PNRS, passou a ter sob sua responsabilidade os
serviços de limpeza pública, coleta, transporte e disposição final dos resíduos sólidos urbanos
do município.
Assim, considerando que o Poder Público Municipal é o agente principal que atua sobre a
gestão ‘lixo’, este trabalho abordou como está sendo realizada a Gestão de Resíduos Sólidos
no município de Tabatinga, identificando o processo adotado para coleta, transporte e
destinação desses resíduos, se este está de acordo com a legislação vigente, bem como se
existem projetos em fase de elaboração e/ou implantação voltados para a problemática
ambiental.
2 A problemática do lixo
O lixo é algo produzido por nós e que também nos acompanha há muito tempo. Como aponta
Lima (2014), o lixo é algo indissociável da existência e sobrevivência humana, logo, onde
existir pessoas, haverá também lixo.

No entanto, nem sempre o lixo foi visto com uma problemática. Nos primórdios da existência
da humanidade, por exemplo, o homem sobrevivia por meio da caça, pesca e agropecuária
rústica, entretanto, nesse período o lixo era em sua maioria orgânico e quando as comunidades
se sentiam incomodadas com a quantidade de lixo, migravam para outras localidades,
deixando para trás todo o lixo produzido.
Já na Idade Média, como corroboram Fadini e Fadini (2001), o lixo passou a ser acumulado
pelas cidades, provocando inúmeras doenças e, consequentemente, o óbito de muitas pessoas.
E com o advento da Revolução Industrial, onde houve um êxodo das pessoas que moravam no
campo e interiores para os grandes centros, bem como a expectativa de vida aumentou devido
o avanço da medicina, os impactos ambientais causados acabaram se agravando, o que inclui
a poluição gerada pelo lixo.
Com o passar dos anos, passou-se a cobrir o lixo com a terra para evitar a proliferação de
animais transmissores das doenças ocasionadas pelo acúmulo de lixo, como, por exemplo, o
rato, no entanto, os resíduos também começaram a sofrer diversas transformações, ou seja,
enquanto que até meados do século XX, o lixo era basicamente matéria orgânica, com o
avanço da tecnologia, começaram a surgir os plásticos, isopores, pilhas, baterias de celulares e
lâmpadas que passaram a constituir um novo tipo de lixo e que, em sua maioria não
degradavam-se facilmente. (MATTOS; GRANATO, 2009).
Atualmente, chama-se de lixo “a uma grande diversidade de resíduos sólidos de diferentes
procedências, dentre eles o resíduo sólido urbano gerado em nossas residências.” (FADINI;
FADINI, 2001). E esse mesmo lixo tornou-se um dos gargalos a serem enfrentados pela
sociedade atual, principalmente no que tange à forma como é tratado/administrado.
3 Gestão de Resíduos Sólidos
As discussões sobre gestão de resíduos sólidos em suas diversas vertentes (coleta, tratamento,
destinação etc.) ganharam importância na atualidade e passaram a envolver diferentes grupos
sociais, que passam a opinar e influenciar o processo de tomada de decisão.
As opiniões são bastante diversificadas e em muitos casos até mesmo contraditórias. Existe,
entretanto, um ponto de concordância entre todos os grupos: sem conhecer a situação é
impossível traçar uma estratégia de sucesso. (SILVA FILHO, 2013)
Na gestão de resíduos sólidos faz-se necessário ter conhecimento do estágio atual dos
sistemas existentes para poder planejar os passos evolutivos e as metas que deverão e poderão
ser alcançadas. (SILVA FILHO, 2013)
3.1 Política Nacional de Resíduos Sólidos
Após 20 anos de trâmite legislativo a lei 12.305 de 2 de agosto de 2010 instituiu a Política
Nacional de Resíduos Sólidos, regulamentada pelo decreto 7.404 de 23 de dezembro de 2010.
O Plano dispõe 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. Esta Lei não se aplica, apenas, aos rejeitos radioativos, que são regulados por
legislação específica.
Ela, em síntese, prevê a redução de produção de resíduos sólidos, o
reaproveitamento e a disposição correta em caso de resíduos não recicláveis, entre
outras medidas que instituem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, elaborada
para permitir o avanço necessário ao País no enfrentamento dos principais
problemas ambientais, sociais e econômicos decorrentes do manejo inadequado dos
resíduos sólidos. (CAVALCANTI, 2014).

A PNRS foi um avanço no que diz respeito ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, pois
como apresenta Veloso (2013), “trata-se de uma lei ligada à Política Nacional do Meio
Ambiente e à Lei de Crimes Ambientais, que reflete em sanções para o caso de
descumprimento dos dispositivos e prazos.”.
A PNRS traz em seu arcabouço algumas conceituações importantes, como, por exemplo, a de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos, que é considerado como o
conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente, nas etapas de coleta,
transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos
resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo
com plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano de
gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma desta Lei. (PNRS, 2010).

Como exposto também no art. 4° do PNRS, a Política Nacional de Resíduos Sólidos reúne o
conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo
Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal,
Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente
adequado dos resíduos sólidos.
Além disso, a mesma lei classifica, no seu Art. 13, os resíduos sólidos, quanto à origem, em:
a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências urbanas;
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias
públicas e outros serviços de limpeza urbana;
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados nessas
atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas atividades,
excetuados os referidos na alínea “c”;
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido em
regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de
obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para
obras civis;
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais,
incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira; e
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de
minérios;
3.2 O Papel do Município na Gestão dos Resíduos Sólidos
A principal atribuição dos municípios diz respeito à elaboração, implantação, monitoramento
e revisão dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, instrumento este
institucional local ou regional da PNRS. Tal instrumento é pré-condição para o acesso aos
recursos da União destinados aos empreendimentos e serviços de limpeza pública e manejo de
resíduos.

Os municípios podem optar por organizar-se através de consórcios intermunicipais, com
planejamento integrado de suas atividades e a elaboração de planos regionais que organizem
as atividades conjuntamente, desde que observados aos conteúdos mínimos previstos na lei.
No tocante à competência, cabe aos Municípios realizar os serviços de limpeza urbana e de
manejo de resíduos, em conformidade com a Lei Federal nº 11.445/2007 (Lei Nacional de
Saneamento Básico).
Os planos de resíduos sólidos consistem em instrumentos da PNRS, sendo
de responsabilidade dos Municípios a gestão integrada dos resíduos sólidos gerados em seus
respectivos territórios. Dentre os diversos planos de resíduos sólidos previstos na PNRS,
encontram-se os planos microrregionais de resíduos sólidos e os planos de resíduos sólidos de
regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, os planos intermunicipais de resíduos
sólidos e os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS).
Referidos planos devem ter garantida a sua publicidade, bem como o controle social em sua
formulação, implementação e operacionalização.
De acordo com a PNRS, a elaboração do PMGIRS constitui condição para acesso a recursos
da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à
limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, bem como a recursos do Fundo Estadual de
Prevenção e Controle da Poluição (FECOP).
Nesse sentido, serão priorizados no acesso aos recursos os Municípios que optarem por
soluções consorciadas intermunicipais para a gestão dos resíduos sólidos e que implantarem a
coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associações de
catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.
4 Procedimentos Metodológicos
4.1 Caracterização do objeto estudado
A pesquisa foi conduzida no município de Tabatinga-AM, fronteira com a Colômbia e Peru.
O acesso ao município se dá por barco ou por avião, inexistindo estradas que unam o
município a Manaus ou a outras localidades do país. A distância em linha reta de Manaus
corresponde a 1.105 km e em via fluvial 1.607 km. A viagem fluvial no trecho Tabatinga Manaus consome cerca de três dias e, no trecho contrário, cerca de sete dias. (PREFEITURA
DE TABATINGA, 2012).
A população do município, segundo o último Censo em 2010, correspondia a 52.272
habitantes (população urbana e rural), sendo 25.913 mulheres. A estimativa para o ano de
2013 era de aproximadamente 58.314 habitantes. Sua área territorial corresponde a 3.224,875
km², enquanto que sua densidade demográfica é de 16,21 hab/km². O gentílico adotado pelos
nascidos no município é tabatinguense. (IBGE, 2012).
O município localiza-se à Mesorregião do Sudoeste Amazonense e é o mais populoso
município do Alto Solimões. (HGuT, 2014).
4.2 Métodos Utilizados
A abordagem adotada nesse trabalho correspondeu à quali-quantitativa. A quantitativa porque
procurou-se, em certos dados, enfocar o conhecimento de forma concreta e mensurável,
valendo-se de técnicas estatísticas e procedimentos matemáticos. E qualitativa, pois o estudo
quantitativo e as demais informações obtidas geraram questões para serem interpretadas
qualitativamente na discussão dos dados e conclusão. (FIGUEIREDO; SOUZA, 2008).
Quanto aos tipos de pesquisa empregados no estudo, estes foram a pesquisa exploratória e a
descritiva.

A pesquisa exploratória teve como propósito proporcionar maior familiaridade com o objeto
estudado, bem como verificar a viabilidade do estudo. Logo, este trabalho, pelo menos num
primeiro momento, assumiu o caráter de pesquisa exploratória. (GIL, 2010).
E também a pesquisa descritiva, pois tinha-se como objetivo compreender e descrever as
relações entre os constructos envolvidos com a gestão de resíduos sólidos local. (ACEVEDO;
NOHARA, 2007).
Destarte, a proposta desse estudo teve seu fundamento nas técnicas de pesquisa bibliográfica,
documental e na pesquisa de campo.
A pesquisa bibliográfica referiu-se à procura por estudos anteriores que foram realizados por
outros estudiosos, geralmente publicados em livros ou artigos científicos à respeito do tema
abordado. (ACEVEDO; NOHARA, 2007). É válido destacar que essa técnica de pesquisa foi
usada principalmente para a fundamentação teórica do trabalho. (GIL, 2010).
Quanto à pesquisa documental, ela correspondeu a documentos escritos ou não, constituindo
as fontes primárias. (FIGUEIREDO; SOUZA, 2008). Ela usufruiu, nessa pesquisa, de
documentos importantes, como: Inquéritos Civis Públicos do Ministério Público Federal de
Tabatinga sobre a gestão de resíduos sólidos local, que possui inúmeras informações
importantes, como, por exemplo, Relatório Operacional sobre a situação da lixeira municipal
de Tabatinga elaborado pelo Tribunal de Contas do Estado do Amazonas; e também Relatório
Anual da Secretaria de Obras, Urbanismo e Limpeza Urbana de Tabatinga à respeito da
produção de lixo doméstico em 2015.
Vale ressaltar que a Internet, neste trabalho, também se constituiu como uma importante
ferramenta para acesso às informações necessárias/complementares.
E a pesquisa de campo se deu no período destinado à coleta de dados acerca do objeto
estudado, que, neste estudo, ocorreu entre os meses de agosto de 2015 a janeiro de 2016.
(MARCONI; LAKATOS, 2009).
Uma das formas também utilizada para a coleta dos dados necessários foi a aplicação de um
instrumento de pesquisa, que se deu através de entrevistas abertas acerca do tema pesquisado,
ou seja, com questões e sequência predeterminadas, mas com ampla liberdade para responder.
(GIL, 2010).
Essas entrevistas foram direcionadas ao Secretário de Obras, Urbanismo e Limpeza Urbana,
bem como ao Secretário de Meio Ambiente do município. Os questionamentos foram
voltados para a gestão local de resíduos sólidos, abrangendo o processo de coleta, transporte e
destinação dos resíduos sólidos urbanos do município de Tabatinga, como também os
projetos/planos que existem para a resolução ou amenização da problemática do lixo local.
Cabe destacar que também foi aplicado nesse estudo a técnica de observação sistemática, isto
é, foi elaborado e aplicado um plano de observação para a orientação, análise e interpretação
dos dados obtidos. (GIL, 2010). Nesse estudo, a observação foi essencial para a formulação
das indagações pertinentes às entrevistas, bem como para ratificação ou confrontação dos
dados obtidos através destas.
5 Resultados e Discussão
5.1 Coleta, Transporte e Destinação dos Resíduos Sólidos Urbanos
Atualmente, a coleta, o transporte e a destinação dos resíduos sólidos urbanos de Tabatinga é
de responsabilidade da Secretaria de Obras, Urbanismo e Limpeza Urbana – SLU do
município. A secretaria encontra-se, de forma sucinta, organizada da seguinte forma:

Figura 1: Organização da Secretaria de Obras, Urbanismo e Limpeza Pública de Tabatinga
Fonte: Autoras (2016)

A secretaria de SLU também trabalha em parceria com a Secretaria de Meio Ambiente e de
Saúde. A Secretaria de Meio Ambiente é a responsável pelo andamento do projeto de
implantação do Aterro Sanitário em Tabatinga. Já a Secretaria de Saúde fica responsável pela
coleta de resíduos hospitalares, como, por exemplo, de placentas.
Sabe-se que a gestão dos resíduos é um problema recorrente em praticamente todos os
municípios. Os municípios se defrontam com a escassez de recursos para investimento na
coleta e no processamento e disposição final dos resíduos. Assim, os "lixões" continuam
sendo o destino da maior parte dos resíduos urbanos produzidos no Brasil, com graves
prejuízos ao meio ambiente, à saúde e à qualidade de vida da população. (OLIVEIRA, 2006).
Segundo o secretário da SLU, a coleta do lixo é feita quatro vezes nos principais pontos da
cidade, como, por exemplo, Feira Municipal e Centro. E, nas demais localidades, é feita
apenas uma vez por dia, exceto em locais cujo tráfego seja inviável.
Para realizar o transporte desses resíduos, a Secretaria faz uso de 12 caçambas, 1 carro coletor
e 1 pá mecânica. Além disso, conta com 3 coordenadores, 5 fiscais de lixo, 40 garis (estes são
os varredores das ruas - pessoa que atua profissionalmente na limpeza das vias públicas), 43
coletores (comumente chamado no Brasil de lixeiros, são os profissionais da limpeza que
trabalham na coleta do lixo, recolhimento do conteúdo das lixeiras) e 11 motoristas.
No entanto, o transporte desses resíduos também enfrenta gargalos logísticos, tendo em vista
que a via que dá acesso ao lixão está em má condição. Em entrevista ao Secretário da SLU, o
mesmo disse que uma rampa de acesso no local já havia sido construída para facilitar o
tráfego dos carros transportadores de lixo. Essa informação também é ratificada no Inquérito
Civil Público do Ministério Público Federal de Tabatinga.
Quanto à sua destinação, e segundo Relatório Operacional elaborado pelo Tribunal de Contas
do Estado do Amazonas (TCE, 2011), os resíduos sólidos de Tabatinga são depositados na
lixeira municipal, localizada na estrada do Instituto Nacional de Colonização e Reforma
Agrária (INCRA), Rua Perimetral Norte 1, no bairro Santa Rosa, a 2,5 quilômetros da cidade.
A atual lixeira municipal começou a ser utilizada como um depósito de resíduos a céu aberto,
sem qualquer tipo de tratamento e desprovida de qualquer tipo de preocupação com os
possíveis danos ambientais desde a década de 90. Essa ação prejudica significativamente a
contaminação do solo, lençol freático e águas superficiais que fluem para os igarapés
próximos ao lixão.
De acordo com o relatório anual da SLU, em 2015 foram produzidos de lixo no município de
Tabatinga 5.045 carradas, sendo que cada carrada equivale a aproximadamente à 2.000 kg, ou
seja, foram gerados 10.090 toneladas de lixo só na zona urbana do município. De acordo

também com dados do Ministério Público Federal (2015), a média per capita de lixo
produzida em Tabatinga é quase o dobro em relação a Manaus, chegando a ser de 1,300 kg.
E no que tange os resíduos hospitalares, alguns, segundo o secretário, são enterrado em valas
e outros acabam por ser incinerados pelos próprios catadores que encontram-se no lixão,
sendo boa parte deles peruanos e colombianos. Isto acontece porque não há nenhuma forma
de controle para ingresso e circulação de pessoas ou materiais no lixão da cidade, nem há
representantes para coordenar tal atividade no local, o que aponta para mais um atenuante
desse problema. O Secretário da SLU relatou que, de fato, falta construir uma guarita ao redor
do lixão e que em breve a mesma será construída, entretanto não estimou prazo para tal.
5.2 Planos/Projetos voltados para a problemática
De acordo com o relatório do TCE (2011), o município de Tabatinga possui Plano Diretor, Lei
Municipal de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Meio Ambiente e Fundo Municipal de
Meio Ambiente. Entretanto, mesmo com tais instrumentos, não existe ação estruturada para a
gestão ambiental.
Na estrutura institucional da Prefeitura foi criada uma Secretaria Municipal de Meio
Ambiente, em março de 2010. O prédio foi construído, com recursos do Projeto de
Desenvolvimento do Estado do Amazonas para Zona Franca Verde (PRODERAM/Seplan).
Entretanto, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente não executa serviços de licenciamento
ambiental, apenas dá anuência aos empreendimentos através da emissão da certidão de
viabilidade ambiental.
Em 2011, o município aderiu ao Plano Municipal de Resíduos Sólidos do Amazonas
(PLAMSAN), proposto pela Associação Amazonense dos Municípios (AAM) com o Governo
do Estado, por intermédio da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Sustentável (SDS).
No ano de 2012, foi feito o Plano Municipal de Saneamento e de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos no Município de Tabatinga – PMSGIRS, sendo aprovado em agosto de
2013, conforme Lei Municipal nº 651/2013 de 27 de agosto de 2013. Conforme o Plano
Municipal de Resíduo Sólido de Tabatinga, está previsto um investimento em Limpeza
Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos de 2013 a 2032 um valor de R$: 2.939.876,88.
Existe no município também o projeto de implantação do Aterro Sanitário Classe II em
Tabatinga, que vem sendo averiguado e viabilizado desde 2011, após resultado do relatório do
TCE, que notificou o município sobre tal problemática. A primeira área escolhida para a
implantação do aterro sanitário não foi aceita, pois a área do primeiro local encontrava-se
muito próximo tanto do aeroporto de Tabatinga, quanto do aeroporto de Letícia na Colômbia.
Porém em julho de 2014, a Secretaria fez nova solicitação previa ao IPAAM, para autorização
para construção do aterro em novo local e reiterou a solicitação em março de 2015, não
obtendo resposta até o momento da coleta dos dados.
O Aterro Sanitário é a forma de disposição final mais conhecida mundialmente.
Deve ser projetado para receber e tratar o lixo produzido pelos habitantes de uma
cidade, com base em estudos de engenharia, para reduzir ao máximo os impactos
causados ao meio ambiente e evitando danos à saúde pública. (PRS, 2013).

Segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente local, o que está faltando para dar
continuidade para o avanço do projeto, é somente a liberação/aprovação da nova área do local
do Aterro pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do Amazonas (IPAAM).
Todavia, é importante ressaltar que o aterro sanitário ainda não é a melhor forma de lidar com
a gestão de resíduos sólidos. Isto porque até os anos 80, o aterro consistia na principal solução
para a disposição final de resíduos sólidos no mundo, entretanto, com a mudança de
percepção ambiental e o entendimento que dispor resíduos em aterro é não aproveitar os

recursos naturais se caracterizando como uma sociedade puramente extrativista, os aterros
sanitários começaram a receber cada vez menos resíduos como consequência do aumento do
uso de técnicas de reciclagem e tratamento de resíduos. (PRS, 2013).
Assim, pode-se dizer que o aterro é uma ação da gestão que deve ser adotada como algo
emergencial. Todavia, a longo prazo deve-se aderir ao novo modelo de gestão voltado para a
problemática ambiental de forma mais enfática, priorizando, por exemplo, a reciclagem
desses resíduos.
Em Tabatinga, não existe nenhuma forma de coleta seletiva empregada pela Prefeitura
Municipal. Entretanto, existe na cidade a Associação de Catadores que trabalha em parceria
com alguns comércios locais e acaba por coletar alguns materiais, como, por exemplo,
papelão e plástico, e encaminha-os à cidade de Manaus para empresas recicladoras. A
prefeitura contribui com o combustível e a disponibilização do carro que recolhe esses
materiais, com o aluguel do local onde a Associação funciona, pagamento do frete da balsa
que leva os resíduos para Manaus e ajuda os catadores a fazer o cadastro no Cadastro Único
(CADUNICO) para obter benefícios como bolsa família para os mesmos. Segundo dados da
Secretaria de Meio Ambiente, no ano de 2015 o município enviou para Manaus 140 toneladas
de resíduos.
6 Considerações Finais
Em prol do exposto, percebe-se que o problema dos resíduos sólidos em Tabatinga se arrasta
há décadas, e mesmo com a passagem de diversas administrações, até hoje todas tomaram
ações paliativas com maior ou menor empenho dos gestores, evidenciando a falta de uma
gestão ambiental adequada, de planejamento efetivo e também de recursos apropriados.
Os resultados da pesquisa mostraram que a gestão dos resíduos sólidos na cidade de Tabatinga
ainda não está de acordo com as diretrizes e preceitos instituídos pela PNRS. Observa-se que
tal gestão está longe do estado ideal e que muitos desafios precisam ser superados na cidade
como, por exemplo, a implantação efetiva de um aterro sanitário adequado, de um sistema de
coleta seletiva e da logística reversa de forma eficiente.
Além disso, é necessário promover melhorias na destinação e disposição final ambientalmente
adequada dos diversos tipos de resíduos coletados na cidade. Ressalta-se também a
importância da uma educação ambiental frequente no município, já que esta, a longo prazo,
pode trazer melhorias, quiçá, pelo menos, amenizar o problema ambiental local enfrentado,
por meio da sensibilização da população.
É claro que as dificuldades financeiras levam muitos municípios a serem dependentes dos
repasses financeiros estaduais e federais, relutando a realizar investimentos desse porte, em
função da folha de pagamentos, mas, também é fato que a questão dos resíduos sólidos, na
agenda municipal, não é vista como prioridade, e nem o lixo é visto como uma real
possibilidade de ser reciclado e/ou reutilizado, podendo ser também uma fonte de renda.
Portanto, qualquer intervenção sempre fica condicionada ao aporte de recursos externos, o
que acaba por tornar morosa e ineficaz a gestão dos resíduos sólidos local, comparada ao que
seria o modelo de gestão ideal apontado na PNRS.
Espera-se, portanto, que as informações e análises obtidas nesta pesquisa levem outros
pesquisadores a explorar de forma mais genérica e ao mesmo tempo mais detalhada outros
aspectos da gestão ambiental inerentes ao município e outros entes federativos, contribuindo,
dessa forma, para o conhecimento mais profundo e dinâmico a respeito da problemática.
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