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RESUMO 

 

 

Atualmente, o município de Itacoatiara utiliza um modelo de gerenciamento de resíduos 
sólidos ainda precário, como apresentado na maioria das cidades brasileiras, em que grande 
parte dos resíduos produzidos são coletados, sem nenhum tipo de segregação, e 
encaminhado à uma disposição final inadequada, sendo dispostos em lixão a céu aberto com 
presença de catadores. Um dos objetivos estabelecidos pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, sancionada em 2010, é a reciclagem dos resíduos, e, dentre os instrumentos por ela 
definidos, estão a coleta seletiva e o desenvolvimento de cooperativas e outras formas de 
associação dos catadores de materiais recicláveis. Diante disso, este trabalho teve por 
objetivo determinar o potencial de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos em bairros da 
região central do município de Itacoatiara, no Amazonas, de forma a subsidiar o planejamento 
de ações que promovam a coleta seletiva no município. No presente estudo, primeiramente 
foram identificadas e traçadas as rotas de coleta existentes na região central da cidade. Em 
seguida, foram realizadas duas caracterizações quali-quantitativas dos resíduos (abril/2019 e 
maio/2019) provenientes da área de estudo. Em cada amostragem coletou-se 2.400 litros de 
resíduos domiciliares das rotas de coleta e, em seguida, aplicando o método do quarteamento, 
foi possível obter a amostra final de 600 litros, a qual foi segregada e quantificada, obtendo 
então composição gravimétrica da mesma. Para a obtenção do quantitativo dos resíduos 
coletados, foi feita a pesagem dos caminhões coletores. Além disso, entrou-se em contato 
com os atores envolvidos no mercado de materiais recicláveis, de forma a obter o valor de 
compra e venda dos mesmos e assim estimar o potencial econômico dos resíduos. Foi 
possível identificar que a coleta dos resíduos da região central é realizada por 3 rotas de 
coleta, que abrangem 9 bairros. De acordo com a composição gravimétrica média obtida, o 
percentual do material orgânico representa em torno de 51,32% da massa de resíduo coletada 
na região, enquanto que os resíduos com potencial de reciclagem, representam 37,40%, os 
rejeitos, 4,93% e os demais resíduos, 6,36%. Em relação à quantidade dos resíduos 
coletados, obteve-se uma massa total gerada por dia na região central de 14.910 Kg (15 
ton/dia), com geração anual de 5.442.150,00 Kg/ano (5.442 ton/ano). Com isso, pôde-se 
estimar um ganho econômico pela venda dos materiais passíveis de reciclagem de R$ 
361.200,35 por ano, caso os catadores vendessem os materiais coletados para 
compradores/empresas locais e de R$ 764.755,30 por ano, caso fossem vendidos 
diretamente para compradores localizados em Manaus. Sendo assim, o presente estudo 
apresenta dados que mostram a importância de se fazer a coleta seletiva na região, em que 
com a coleta e venda do material com potencial reciclável é possível obter um ganho 
econômico e contribuir para a redução do volume destes materiais no lixão. 
 
Palavras-chaves:, Caracterização Gravimétrica. Ganho Econômico. Reciclagem. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ABSTRACT 

 

 

At present, the Itacoatiara municipality uses a still precarious solid waste management model, 
as presented in most Brazilian cities, where most of the waste produced is collected, without 
any type of segregation, and is directed to an inadequate final disposal. arranged in open dump 
with the presence of scavengers. One of the objectives established by the National Solid Waste 
Policy, sanctioned in 2010, is the recycling of waste, and among the instruments defined by it 
are the selective collection and the development of cooperatives and other forms of association 
of recyclable waste pickers. The objective of this study was to determine the recycling potential 
of municipal solid waste in neighborhoods of the central region of Itacoatiara, in the state of 
Amazonas, in order to subsidize the planning of actions that promote selective collection in the 
municipality. In the present study, the collection routes in the central region of the city were 
first identified and mapped. Then, two qualitative-quantitative characterizations of the residues 
(April / 2019 and May / 2019) from the study area were performed. In each sample, 2,400 liters 
of household waste from the collection routes were collected and then the quartering method 
was used to obtain the final sample of 600 liters, which was segregated and quantified, 
obtaining a gravimetric composition of the sample. In order to obtain the quantitative of the 
collected residues, the truck was weighed. In addition, we contacted the players involved in 
the recyclable materials market, in order to obtain the purchase and sale value of them and 
thus estimate the economic potential of the waste. It was possible to identify that the collection 
of waste from the central region is carried out by 3 collection routes, which cover 9 
neighborhoods. According to the average gravimetric composition obtained, the percentage of 
the organic material represents around 51.32% of the mass of waste collected in the region, 
while the residues with recycling potential represent 37.40%, the wastes 4, 93% and other 
waste, 6.36%. The total mass generated per day in the central region was 14,910 kg (15 ton / 
day), with an annual generation of 5,442,150.00 kg / year (5,442 tons / year). As a result, an 
economic gain could be estimated from the sale of recyclable materials of R $ 361,200.35 per 
year if the collectors sold the materials collected to local buyers / companies and R $ 
764,755.30 per year, if they were sold directly to buyers located in Manaus. Thus, the present 
study presents data that show the importance of selective collection in the region, where 
collecting and selling recyclable material is possible to obtain an economic gain and contribute 
to the reduction of the volume of these materials in the dump. 
 
Key-words:, Gravimetric Characterization. Economic Gain. Recycling. 
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1  INTRODUÇÃO 

 

O modo de vida, o crescimento populacional e os padrões de consumo estão 

diretamente associados a geração dos resíduos sólidos. Além desses, Nascimento 

Neto (2013) cita outros fatores que também influenciam a geração dos resíduos tais 

como o aumento da expectativa de vida da população, a urbanização intensa e o 

surgimento de novas tecnologias, viabilizando a produção exponencial de bens de 

consumo, especialmente os não duráveis. 

O fato de os materiais de consumo estarem com sua vida útil cada vez mais 

reduzida, devido ao avanço da tecnologia e o uso mais frequente de produtos 

descartáveis com características mais complexas, tornam cada vez mais dificultoso o 

manejo, o tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos gerados (MORAES, 

2011). 

Segundo a Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais (ABRELPE), estima-se que a geração dos resíduos sólidos em 2017 foi de 

78,4 milhões de toneladas no país, o que comprova aproximadamente um aumento 

de 1% em relação a 2016. O montante coletado em 2017 foi de 71,6 milhões de 

toneladas, registrando um índice de coleta de 91,2% para o país, o que destaca que 

6,9 milhões de toneladas de resíduos não foram objeto de coleta nesse estudo e, 

consequentemente, tiveram um destino impróprio (ABRELPE, 2017). 

É evidente a necessidade de uma atenção diferenciada em relação a 

quantidade de resíduos sólidos gerados no país. Desta forma, o gerenciamento 

integrado destes define as medidas, ações e procedimentos que devem ser 

empregados em conjunto a fim de obter um destino correto e seguro aos resíduos, 

evitando assim, danos ao meio ambiente e à saúde pública (CHERNICHARO et al., 

2007). 

Um dos objetivos estabelecidos pela Lei nº 12.305 de 2010 (BRASIL, 2010a) é 

a ordem de prioridade para a gestão dos resíduos, que deixa de ser espontânea e 

passa a ser indispensável: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento 

dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Entre 

os dispositivos definidos estão: a coleta seletiva, os sistemas de logística reversa, o 

incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas e outras formas de 

associação dos catadores de materiais recicláveis (BRASIL, 2012). 
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Entretanto, a grande maioria dos municípios brasileiros realizam apenas o 

serviço de coleta dos resíduos, encaminhando-os diretamente, sem nenhum tipo de 

segregação ou coleta seletiva, à disposição final em aterros ou lixões. No município 

de Itacoatiara, no Amazonas, a situação não é diferente. Estudo realizado pela 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente (AMAZONAS, 2016), mostra que o sistema 

de gerenciamento de resíduos sólidos é ainda precário, no qual todos Resíduos 

Sólidos Urbanos (RSU) tem sua disposição final inadequada, sendo dispostos em 

lixão a céu aberto com presença de catadores, sem nenhum tratamento ou programa 

de coleta seletiva. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem como proposta avaliar o potencial de 

reciclagem dos resíduos sólidos urbanos em bairros da região central da cidade de 

Itacoatiara/AM, visando auxiliar as ações de coleta seletiva no município.  
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2  OBJETIVOS  

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o potencial de reciclagem dos resíduos sólidos urbanos em bairros da 

região central da cidade de Itacoatiara/AM, visando auxiliar as ações de coleta seletiva 

no município.  

 

2.2 Objetivos específicos 
 

• Identificar as rotas de coleta dos resíduos sólidos urbanos na região central de 

Itacoatiara/AM; 

• Determinar a composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos oriundos 

da região central da cidade de Itacoatiara/AM; 

• Estimar a produção de resíduos sólidos urbanos provindos da região central da 

cidade de Itacoatiara/AM; 

• Analisar o ganho econômico proveniente da comercialização dos materiais 

passíveis de reciclagem oriundos dos RSUs da região central de Itacoatiara/AM. 
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3  JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente muito se fala sobre a questão dos resíduos sólidos urbanos, porém 

ações de reaproveitamento, reciclagem e a redução na geração de resíduos são ainda 

insipientes. Dados do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento (SNIS) 

(BRASIL, 2019), mostram que apenas 22,5% dos municípios brasileiros tem programa 

voltados para coleta seletiva e, na região Norte apresenta 6,5% dos municípios com 

coleta seletiva porta a porta executada pela gestão municipal ou empresa contratada 

por ela ou por catadores com apoio da Prefeitura. Com isso, grande parte dos resíduos 

sólidos gerados nos municípios brasileiros acabam sendo encaminhados a formas de 

disposição final, em especial a lixões, levando a uma desvalorização do seu potencial 

econômico e social. 

Para que um município realize um adequado gerenciamento dos RSU, de forma 

a atender os princípios, fundamentos, objetivos e demais diretrizes da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), é necessário que o mesmo elabore um Plano 

Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS) e que neste estejam 

incluídas metas que visem reduzir a quantidade de resíduos encaminhados para 

disposição final. Dentre essas metas, a coleta seletiva e a reciclagem surgem como 

instrumentos primordiais para atuar na redução e valorização dos resíduos.    

A fim de desenvolver ações nesse âmbito, é importante conhecer as 

características dos resíduos gerados, ou seja, os tipos de materiais que podem ser 

encontrados naquela massa de resíduos produzida no município. Sendo assim, a 

determinação da composição gravimétrica constitui uma ferramenta importante que 

possibilita a realização de pesquisas quantitativas e qualitativas dos resíduos sólidos. 

A partir dos resultados obtidos, pode-se planejar ações relacionadas à coleta seletiva 

e consequente reciclagem dos resíduos, a exemplo de estudos já desenvolvidos 

(OLIVEIRA et al., 2018; ARAÚJO et al., 2015; PICANÇO, 2013). 

No Amazonas, apesar de existir o Plano de Resíduos Sólidos e de Coleta 

Seletiva da Região Metropolitana de Manaus – PRSCS/RMM (AMAZONAS, 2016) 

incluindo o município de Itacoatiara, as ações de coleta seletiva efetivas por parte do 

poder público ainda são inexistentes. Pesquisas relacionadas à temática também são 

incipientes. Sendo assim, surge a necessidade de conhecer as características dos 

resíduos gerados em Itacoatiara, especificamente nos bairros da região central, 

devido à quantidade de estabelecimentos comerciais potencialmente geradores de 
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resíduos e de materiais recicláveis, de forma a avaliar o potencial de reciclagem dos 

resíduos sólidos urbanos na localidade.  

Com este trabalho, pretende-se obter dados importantes sobre os tipos e a 

quantidade de resíduos produzidos na região central da cidade, bem como 

informações financeiras a respeitos dos materiais recicláveis, de forma a fornecer 

subsídios ao planejamento de ações relacionadas à coleta seletiva e reciclagem no 

município, levando a discussão a respeito do planejamento de estratégias a serem 

implementadas. 
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4  REVISÃO DE LITERATURA 

 

4.1 Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Segundo a Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei 

Federal nº 12.305 (BRASIL, 2010a), resíduo sólido pode ser definido como: 

Matéria, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, e 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 esgoto ou em corpos 
d’água, ou exijam para isso soluções técnicas ou economicamente inviáveis 
em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010a). 

 

Especificamente, os resíduos sólidos urbanos compreendem todos os resíduos 

sólidos gerados num aglomerado urbano, excetuados os resíduos de saúde, 

industriais e dos portos, aeroportos e zonas de fronteira e ainda aqueles estabelecidos 

em legislação específica de responsabilidade exclusiva de seu gerador (ABRELPE, 

2017). Os RSUs são de responsabilidade da gestão do poder público e caracterizados 

como aqueles resíduos gerados na área urbana. 

Devido aos diversos problemas encontrados com relação aos RSUs, em 2010 

foi criada a Política Nacional de Resíduos Sólidos, fundamentada na Lei n° 

12.305/2010 (BRASIL, 2010a), regulamentada por meio do Decreto n° 7.404/2010 

(BRASIL, 2010b), a qual reúne princípios, objetivos, instrumentos e diretrizes para a 

gestão dos mesmos. Além de estabelecer a integração de municípios no 

gerenciamento dos resíduos, a referida legislação compreende a importância da 

gestão compartilhada dos mesmos. 

A mesma Lei, ainda diferencia os termos “resíduo sólido” e “rejeito”, sendo este 

definido como: 

Rejeitos: resíduos sólidos que, depois de terminado todas as possibilidades 
de tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e 
economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que não a 
disposição final ambientalmente correta (BRASIL, 2010a, Art. 3º, XV). 
 

Sendo assim, apenas o rejeito deve ser encaminhado diretamente para a 

disposição final. Os demais resíduos devem ser reutilizados e/ou reciclados como bem 

material útil. 
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4.1.1  Classificação dos resíduos sólidos 

 

As normas e legislações vigentes classificam os resíduos sólidos em dois 

grandes grupos, quanto ao risco potencial ao meio ambiente e à saúde, ou seja, à 

periculosidade, bem como em função da natureza e origem. 

 

4.1.1.1 Classificação quanto a periculosidade 

 

A PNRS (BRASIL,2010a), enquadra os resíduos sólidos em perigosos e não 

perigosos. Os resíduos perigosos são todos e quaisquer resíduos que tem como 

propriedade à inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, 

carcinogenicidade, teratogenicidade e mutagenicidade, no qual, apresentam risco à 

saúde pública ou na qualidade ambiental. Enquanto os resíduos não perigosos, são 

todos os mesmos que não se enquadram no perfil anterior. 

De acordo com a NBR 10.004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT (ABNT, 2004a), os resíduos sólidos podem ser classificados em Resíduos 

Classe I os quais representam os resíduos perigosos, aqueles com grau de 

periculosidade, e Resíduos Classe II representando os resíduos não perigosos, 

subdividindo-se em: IIA - não inertes, e IIB – inertes. No Quadro 1 é apresentada a 

classificação dos resíduos sólidos de acordo com a NBR 10.004/2004 (ABNT, 2004a). 

 

Quadro 1 - Classificação dos resíduos sólidos, de acordo com a NBR 10.004/2004. 

Fonte: ABNT (2004a) 

RESÍDUOS 
CLASSE I – 
perigosos 

São aqueles que apresentem risco à saúde pública e/ou riscos ao meio ambiente, 
ou apresentem características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 
toxicidade e patogenicidade, como por exemplo solventes halogenados e não 
halogenados e lodos. 

RESÍDUOS 
CLASSE II – 
não perigosos 

São resíduos que não apresentam 
propriedades que se enquadrem 
como resíduos perigosos, como 
por exemplos resíduos de madeira, 
materiais têxteis, minerais não 
metálicos, areia de fundição, 
dentre outros. São subdivididos em 
resíduos classe IIA e classe IIB. 

Resíduos classe II A - Não inertes, são aqueles 
que podem ter propriedades tais como: 
biodegradabilidade, solubilidade em água ou 
combustibilidade 

Resíduos classe II B - Quaisquer resíduos que 
não tiverem nenhum de seus constituintes 
solubilizados a concentrações superiores aos 
padrões de potabilidade de água, excetuando-
se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 
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É de grande importância a classificação dos resíduos sólidos em relação à sua 

periculosidade, pois com sua identificação é possível elaborar, planejar e efetivar as 

melhores formas de tratamentos, conforme com os riscos à saúde e/ou ao meio 

ambiente (CAPAZ & HORTA NOGUEIRA, 2014). 

 

4.1.1.2 Classificação quanto à origem 

 

Segundo o Inciso I do Art. 13 da PNRS lei nº 12.305/10, os resíduos sólidos 

podem ser originados de 11 fontes diferentes, sendo elas: resíduos domiciliares, 

resíduos de limpeza urbana, resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores 

de serviços, resíduos dos serviços públicos de saneamento básico, resíduos 

industriais, resíduos de serviços de saúde, resíduos da construção civil, resíduos 

agrossilvopastoris, resíduos de serviços de transportes, resíduos de mineração e de 

principal importância para esse estudo é os resíduos sólidos urbanos. Os RSU são 

todos aqueles resíduos resultantes de tarefas domiciliares e de limpeza urbana de 

uma cidade (BRASIL, 2010a). 

 

4.1.2  Características dos resíduos 
 

Existem diversos fatores que influenciam as características dos resíduos 

sólidos, sendo as atividades de produção exercidas pelos municípios, a sazonalidade 

dessas atividades, o nível de interesse e a atuação dos moradores em projetos de 

coleta seletiva e em ações governamentais que objetivem a conscientização dos 

cidadãos, quanto à redução da geração de resíduos, dentre outras. Contudo, o nível 

socioeconômico dos habitantes aparenta ser o motivo que desempenha a maior 

influência (CETESB, 2012). 

As características dos resíduos sólidos podem ser agrupadas em biológicas, 

químicas e físicas, entre as quais são descritas a seguir: 

• As características biológicas estão relacionadas às espécies microbiológicas 

existentes na massa de resíduos, sendo elas responsáveis pela decomposição da 

matéria orgânica (as bactérias são as principais decompositoras da matéria orgânica 

existente na massa de resíduo, e, em menor escala, fungos e protozoários). Existem 

também os microrganismos patogênicos, que são potencialmente causadores de 

doenças em seres humanos (IBAM, 2001); 
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• As características químicas dos resíduos são compostas basicamente pelo 

poder calorífico, potencial hidrogeniônico (pH), composição química e relação 

carbono/nitrogênio (C/N) (IBAM, 2013); 

• As características físicas são representadas pelo peso específico, teor de 

umidade, compressividade, geração per capita e composição gravimétrica (IBAM, 

2013). 

Dentre as características supracitadas, a composição gravimétrica é de suma 

importância para serem tomadas as providências com os resíduos sólidos. Essas 

tomadas de decisão devem abranger desde a coleta, até a destinação final, sendo de 

forma totalmente adequada, economicamente viável, tendo em consideração a 

sustentabilidade ambiental (ALCANTARA, 2010).  

 

4.1.2.1 Composição Gravimétrica 

 

Segundo Pereira Neto (2007), as propriedades físicas dos resíduos sólidos, 

especificamente a composição gravimétrica, representa os percentuais normalmente 

em peso das inúmeras frações dos materiais integrantes dos RSU. Essas frações dos 

materiais frequentemente distribuem-se em categorias, sendo elas: matéria orgânica, 

papel, papelão, plástico rígido, plástico filme, metais ferrosos, metais não-ferrosos, 

vidro, borracha, madeira e outros resíduos. Desta forma, a composição gravimétrica 

dos resíduos sólidos é expressa em percentual de cada elemento presente nesse 

resíduo em relação ao peso total gerada na amostra estudada.  

De acordo com Cempre (2019), salienta-se que a composição gravimétrica dos 

resíduos coletados no país pode ser analisada nas seguintes frações: parcela 

orgânica com 51,4%, materiais recicláveis com 31,9%, que incluem materiais tais 

como: metais (2,9%), papel e papelão (13,1%), plástico (13,5%) e vidro (2,4%), e 

outros resíduos representam 16,7%. 

A composição gravimétrica dos RSU é de fato uma ferramenta essencial para 

a delimitação das ações, decisões e tomadas de medidas com relação aos resíduos, 

que vem desde sua coleta, até seu destino final, considerando que há uma geração 

diversificada de resíduos sólidos em cada localidade. Ela varia de acordo com as 

diferentes regiões, uma vez que está justamente associada com as características, 

hábitos e costumes de consumo e descarte da população local.  
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Diversos estudos já foram realizados em diferentes regiões do país buscando 

avaliar a composição gravimétrica dos resíduos. 

Estudo realizado por Oliveira et al. (2018), avaliou composição gravimétrica dos 

resíduos sólidos urbanos do município de Ji-Paraná/RO. As caracterizações foram 

realizadas no período de abril a maio de 2018 junto com o levantamento de dados da 

empresa Coolpeza - Serviços de Limpeza Urbana Eireli, onde a mesma concedeu 

informações referente a coleta dos resíduos na cidade, tais como, frequência, rota e 

número de viagens semanais. Foram selecionadas duas amostras oriundas das 

regiões centrais e duas das regiões periféricas e, utilizou-se o procedimento do 

quarteamento, empregado pela ABNT - NBR 10.007/2004 (ABNT, 2004b) para 

determinação das amostragens. Com esse estudo, foi possível concluir que nas áreas 

periféricas a geração dos resíduos da fração orgânica representou 49,10%, enquanto 

que os resíduos recicláveis obtiveram um percentual de 39,36% e rejeitos e outros 

resíduos representaram 11,55%. Entretanto, o percentual dos resíduos 

correspondente a área central do estudo equivaleu a 41,92% de matéria orgânica, 

enquanto que os materiais recicláveis representaram 48,00% e rejeitos e outros 

resíduos obtiveram 10,08%. Portanto, foi constatado uma alta geração de materiais 

recicláveis nas duas áreas em estudo que podem possibilitar ações de reciclagem. 

Caso ocorra essas ações de reciclagem, as mesmas podem beneficiar a diminuição 

da quantidade dos resíduos, aumento da geração de empregos e, ainda, evitar os 

impactos ambientais. 

Siqueira et al. (2015), por sua vez, determinaram a composição gravimétrica 

dos resíduos sólidos urbanos na cidade de Nova Ponte (MG). Os autores realizaram 

3 caracterizações no período de 08,10 e 12 de abril de 2013 e, em seguida, aplicaram 

o método de quarteamento segundo a NBR 10.007/04 (ABNT, 2004b) para as 

amostragens dos resíduos sólidos urbanos da cidade. Com este estudo, concluiu-se 

que os resíduos gerados de papel representaram 3,25%, papelão 5,56%, plástico 

8,98%, pet 1,75%, vidro representaram 1,11%, alumínio 0,31%, metais 0,45%, matéria 

orgânica 40,54% e rejeitos representaram 38,05%. Diante destes dados, a massa total 

dos RSU potencialmente recicláveis foi de 7.767,65 Kg semanal e a massa total 

representou 42.683,00 Kg/semana. 

No estado do Amazonas, foi realizada por Picanço (2013) uma pesquisa mais 

abrangente voltada para caracterização física dos resíduos sólidos urbanos 
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produzidos na cidade de Parintins/AM, mas que incluiu também a determinação da 

composição gravimétrica. Para isto a autora avaliou os RSUs das 6 rotas existentes 

na cidade nos dias de quarta e quinta-feira em uma data de baixo fluxo de turistas na 

cidade e, a partir de uma amostragem representativa dos RSU, utilizou o método do 

quarteamento segundo a NBR 10.007/04 (ABNT, 2004b) para a realização da 

composição gravimétrica. De acordo com os resultados obtidos, observa-se altos 

índices de matéria orgânica 50,97%, além de plástico 23,94%, outros componentes 

(vidro, borracha, pedra, pano, estopa e couro) formaram 9,42%, o grupo de metais 

1,79% e o papel 13,85%. Sendo assim, os resultados obtidos na pesquisa 

possibilitaram verificar a necessidade de criação de programas de educação 

ambiental presentes e de caráter duradouro, com sugestões que visem as alterações 

nos padrões de consumo da população, atribuindo a minimização dos resíduos, o 

aproveitamento adequado dos bens adquiridos e dos produtos e a participação da 

população com o programa de coleta seletiva objetivando conceder residentes 

comprometidos com o melhoramento do meio ambiente e com a gestão dos resíduos 

no município. 

 

4.2 Gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei nº. 12.305/2010, em seu art. 3º, 

inciso X (BRASIL, 2010a) define como gerenciamento de resíduos como todo aquele 

agrupamento de atitudes executadas, direta ou indiretamente, nas fases de coleta, 

transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. A nível municipal, 

este gerenciamento deve estar contemplado no Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos, sendo obrigatória, na forma desta lei, sua elaboração. 

Segundo Vilhena (2018), as ações prioritárias para qualquer modelo de 

gerenciamento integrado de resíduos sólidos urbanos devem ser estruturadas da 

seguinte forma:  

1. É de responsabilidade da prefeitura coletar todo o resíduo gerado; 

2. Propor destinação final ambientalmente correta para todo resíduo coletado;  

3. Buscar as melhores formas para tratar e segregar os resíduos gerados. Deve-

se adotar os requisitos ambientais e econômicos para conseguir resultados 

adequados para essas formas;  
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4. Deve-se propor programas e implantar campanhas para sensibilizar e 

conscientizar a população quanto a limpeza da cidade;  

5. Por fim, propor medidas que venham minimizar a geração dos resíduos sólidos 

no município.  

É importante salientar que essas ações não ocorrem rigorosamente nessa 

ordem, mas se parte do município garantir a coleta de todo o resíduo, logo deve haver 

colaboração e, portanto, conscientização da população. 

Para que o gerenciamento seja ideal, deve-se considerar a minimização da 

quantidade gerada de resíduo, tendo como base a sustentabilidade do sistema e o 

atendimento das necessidades sociais. Com esse parecer, têm-se a utilização de 

processos de tratamento dos resíduos como a incineração, a reciclagem e a 

compostagem, bem como escolha de um método de disposição que não venha agredir 

tanto o meio ambiente de acordo com a situação do município e principalmente, para 

garantir o sucesso do gerenciamento, deve-se ter a participação da comunidade e a 

conscientização. Nesse contexto, é de suma importância a implementação de 

programas de reciclagem como a coleta seletiva e educação ambiental para 

sensibilizar a comunidade (MAGALHÃES, 2008). 

 

4.2.1  Etapas do Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Para se possibilitar um melhor monitoramento e controle das operações é 

necessário que se tenha um procedimento integrado em cada etapa do gerenciamento 

dos RSUs. Cabe ao poder público ou delegadas a empresas por meio de concessão, 

terceirização ou em consórcio, executarem as ações de gerenciamento no município 

(BARROS, 2012).  

As etapas do gerenciamento envolvem: o acondicionamento dos resíduos 

sólidos urbanos, coleta e transporte dos resíduos sólidos urbanos, tratamento de 

resíduos sólidos urbanos e disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo. 

 

4.2.1.1 Acondicionamento dos resíduos sólidos urbanos 

 

Acondicionamento dos resíduos sólidos é um termo sanitariamente adequado 

para o tipo e a quantidade de resíduo que se deseja preparar para etapa de coleta, de 

forma a armazenar corretamente, considerando as características dos resíduos 
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gerados. Segundo Moraes (2011), para escolha adequada do recipiente, deve-se 

tomar em considerações as características dos resíduos, a quantidade gerada, a 

frequência de coleta, do tipo de edificação e do preço do recipiente. A 

responsabilidade de acondicionar e coletar os resíduos sólidos é do próprio gerador, 

porém deve-se estabelecer regulamentos e efetuar fiscalização por parte da 

administração municipal, visando assegurar condições sanitárias, ambientais e 

operacionais adequadas (PARRA et al., 2010).  

 

4.2.1.2 Coleta e Transporte dos resíduos sólidos urbanos 

 

São serviços do poder público a coleta de resíduos e o seu transporte para 

tratamento ou disposição final. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

através da NBR 12.980/93 (ABNT, 1993) classifica os diferentes tipos e define as 

atividades de coleta, sendo elas em: coleta domiciliar, seletiva, ambulatorial, especial, 

hospitalar externa, particular, de resíduos de feiras, praias e calçadões, de resíduos 

com riscos para saúde e de varredura. Dentre elas, coleta seletiva é responsável por 

remover os resíduos previamente segregados na fonte pelo próprio gerador, tais 

como: papéis, latas, vidros e outros.  

O propósito principal da remoção regular dos resíduos sólidos urbanos gerados 

pela sociedade é impedir a proliferação de vetores causadores de doenças. Ratos, 

baratas e moscas, são exemplo comuns que se encontram nestes locais com 

condições ideais para se desenvolverem. Caso não ocorra regularmente a coleta dos 

resíduos, os mesmos acarretam efeitos à saúde pública sendo que, quando ocorre as 

doenças, em muitos casos não se associam com a falta de limpeza urbana e sim, com 

outros fatores (IBAM, 2013). 

Segundo Parra et al. (2010), para ocorrer a retirada regularmente estes 

resíduos, devem ser utilizados dois tipos fundamentais de veículos para coleta e 

transporte dos resíduos, sendo estes caminhões com dispositivo de compactação na 

traseiro e lateral, frota sem compactador (a exemplo de caminhões basculantes) e 

ainda os veículos com fechamento na carroceria por meio de portas corrediças, 

bastante usado na coleta seletiva.  
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4.2.1.3 Tratamento de resíduos sólidos urbanos 

 

É de suma importância buscar pelas melhores técnicas adequáveis de 

tratamento dos resíduos, visto que é indispensável com a constatação dos danos à 

saúde coletiva, o equilíbrio ecológico e o bem-estar dos seres humanos devido à 

grande precariedade que é a destinação dos resíduos sólidos em algumas cidades 

brasileiras. 

De acordo com Montagna et al. (2012), existe uma série de procedimentos 

destinados a minimizar a quantidade de resíduos sólidos gerados no país, seja ele 

impedindo descarte de resíduos em local inadequado, seja transformando-o em 

material inerte ou biologicamente estável. Os métodos para tornar os resíduos em 

inerte e não mais poluidor são as usinas de incineração ou de reciclagem e 

compostagem. 

 

4.2.1.4 Disposição final de resíduos sólidos urbanos no solo 

 

Segundo a PNRS, os municípios devem encaminhar os rejeitos produzidos à 

disposição final ambientalmente adequada, no ato de distribuição organizada de 

rejeitos em aterros sanitários, tendo como base legal as normas operacionais 

específicas de modo a evitar danos ou riscos tanto à saúde pública e à segurança e a 

minimização dos impactos ambientais adversos (BRASIL, 2010a). 

Entretanto, segundo dados da Abrelpe (2017), grande parte dos resíduos são 

encaminhados de forma adequadas para aterros sanitários (59,1%), e quanto a 

destinação final inadequada, soma 18% sendo realizadas em lixões a céu aberto e 

22,9% em aterros controlados, o que favorece aos impactos ambientais e danos à 

saúde pública. Nos lixões, ocorre um simples descarregamento dos resíduos 

diretamente sobre o solo a céu aberto, sem nenhum critério técnico e sistemas de 

proteção ao meio ambiente ou a saúde pública. Nos aterros controlados, por sua vez, 

ocorre apenas a compactação e a cobertura do resíduo existente, sem preocupação 

com impermeabilização do solo e tratamento de chorume e gases (JUSTI; 

MOLITERNO, 2008). Isso mostra que no Brasil o atendimento à Lei 12.305/2010 ainda 

está longe de ser realidade.   
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4.2.2  Coleta seletiva  

 

A separação dos materiais recicláveis do restante considerado rejeito 

representa o processo ou sistema de coleta seletiva. O mesmo se insere como um 

instrumento de gestão, pois estabelece um processo de valorização dos resíduos e a 

classificação destes materiais recicláveis na fonte geradora, objetivando o seu 

reaproveitamento e sua reintrodução no ciclo produtivo, contribuindo para a melhoria 

do meio ambiente (LIMA, 2006). Para Brasil (2012), a implementação da coleta 

seletiva deverá ser mediante a separação nos locais onde são gerados os resíduos 

sólidos, conforme suas características ou suas composições (úmidos, secos, 

industriais, da saúde, da construção civil, etc.).  

Segundo Vilhena (2013) existem quatro tipos de coleta de materiais recicláveis. 

As designações destes sistemas são: Coleta Seletiva Porta a Porta, Coleta Seletiva 

Voluntária, Postos de Recebimento ou Troca e os Catadores.  

A Coleta Seletiva Porta a Porta é o procedimento de coleta que é semelhante 

a coleta regular de lixo, porém ocorrem com veículos coletores não compactadores, 

ou seja, veículos coletores tradicionais, no qual percorrem as residências em dias e 

horários específicos que não coincidam com a coleta normal. A Coleta Seletiva 

Voluntária, por sua vez, é caracterizada como pequenos depósitos de resíduos 

recicláveis em pontos fixos. Dentro dos acessos viários urbanos como ruas ou 

avenidas e rodovias, entre outros, de uma cidade. O cidadão naturalmente deposita 

os resíduos recicláveis em locais como os Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) e os 

Locais de Entrega Voluntária (LEVs) (VILHENA, 2013). 

O supracitado autor ainda relata sobre os Postos de Recebimento ou Troca que 

funcionam como uma alternativa aos cidadãos que por algum motivo não colocaram 

os seus resíduos nos dias normais da coleta porta a porta. Portanto, os postos de 

recebimento funcionam em locais afastados dos centros urbanos que recebem o lixo 

recicláveis. Existe também em alguns postos que recebem lâmpadas, pneus e óleos 

lubrificante, entre outros resíduos especiais. 

E por fim, os Catadores, que a PNRS (BRASIL, 2010a) dispõe sobre a 

importância do incentivo à criação e ao desenvolvimento de cooperativas ou de outras 

formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis. Os 

catadores são aparentados como sendo “agentes” da coleta seletiva. Eles atuam 

efetivamente na coleta dos resíduos que são cruciais para o abastecimento do 
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mercado de matérias recicláveis, e são eles os responsáveis pela coleta de vários 

tipos de materiais (VILHENA, 2013). 

No Brasil, a coleta seletiva com catadores tem recebido várias denominações 

ao longo dos anos, dentre elas: coleta seletiva solidária, coleta seletiva com inclusão 

social, e ainda coleta seletiva sustentável. A forma que se inclui os catadores 

organizados no sistema de coleta seletiva de resíduos rompe a lógica de privatização 

de serviços, na medida em que engloba gradativamente um perfil de inclusão social e 

geração de renda para os setores mais carentes e excluídos do acesso aos mercados 

formais de trabalho. Os catadores acabam sofrendo preconceitos e são vistos como 

mendigos, desempregados ou como infratores pela sociedade por desenvolverem 

serviços essenciais e de muita importância para o meio ambiente e para a sociedade. 

Visto também que os mesmos acabam sofrendo com a exploração dos intermediários, 

que se vinculam com os catadores de forma a solucionarem metas e cumprir a 

demanda de sucatas solicitadas pelas indústrias, porém, em complemento, acabam 

pagando um preço muito baixo daquele estabelecido pelo mercado (SINGER, 2005; 

RODRIGUEZ, 2005; SANTOS et al., 2011; REIGOTA, 2009).  

A criação de associações e cooperativas de catadores só é possível com a 

coleta de materiais recicláveis de forma continua, possibilitando uma renda familiar de 

todos os envolvidos, com a venda do material reciclado (JERÔNIMO et al., 2012). 

A Resolução do CONAMA nº 275, de 25 de abril de 2001 (BRASIL, 2001) 

explana que, um sistema de identificação de fácil visualização, de validade e orientado 

em formas de codificação já adotadas internacionalmente, providas por campanhas 

de educação ambiental, são essenciais para o sistema de coleta seletiva de resíduos, 

viabilizando a reciclagem de materiais. 

 

4.2.3  Reciclagem 

 

A reciclagem é de suma importância, pois a mesma gera benefícios tanto para 

o meio ambiental quanto para o social. Segundo Brasil (2010a), as alterações das 

propriedades físicas, químicas ou biológicas dos resíduos são caracterizadas 

transformações decorrentes do processo de reciclagem, tendo em vista a modificação 

de insumos em novos produtos para serem introduzido no mercado. 

De acordo com Monteiro (2013), são etapas do processo de reciclagem: a 

coleta do produto ou utensílios, a seleção dos itens que se deseja reaproveitar, 
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preparação para o reaproveitamento e o processo de reintegração do material que foi 

reciclado ao processo produtivo e industrial, sob forma de matéria-prima.  

Para cada tipo de material existe um processo de reciclagem diferente, 

conforme pode ser observado na Quadro 2 para os resíduos do tipo papel, vidro, metal 

e plástico. 

 

Quadro 2 - Descrição dos tipos de materiais recicláveis. 

TIPOS DE 
MATERIAIS 

DESCRIÇÃO EXEMPLOS 
DISPOSIÇÃO 
DAS CORES 

Papel 

É o material que apresenta 
maiores taxas de reciclagem no 
país, porém chega um momento 
em que o mesmo perde o grau de 
reciclagem, devido perder a 
qualidade do material 

Papéis, papelão, folhas, rolos, 
impressos, jornais, revistas, 
fotocópias, folhas de caderno, 
papel branco, papel toalha e 
embalagens longa vida 

Coletor Azul 

Plástico 

É o material que há um 
processamento da transformação 
do plástico em um novo produto, 
sendo estes coletados pelas 
indústrias de reciclagem 

Garrafas PET, embalagens 
de alimentos, embalagens 
de produtos de 
limpeza, vasilhas em geral, 
copos plásticos 

Coletor 
Vermelho 

Metal 

O material pode ser fundido e 
empregado novamente na 
fabricação de novos produtos 
assim são reciclados, sem perder 
suas características no processo 
de reaproveitamento 

Utensílios domésticos, latas 
de bebidas (óleo, leite em pó, 
refrigerante), esquadrias de 
janelas, arames, pregos, 
componentes metálicos, fios 
elétricos 

Coletor Amarelo 

Vidro 

Apresenta um reaproveitamento 
integral das suas composições, 
sem nenhuma perda de material. 
O reaproveitamento consome 
uma quantidade de energia 
pequena 

Garrafa de vidro, cascos, 
copos de vidro 

Coletor Verde 

Fonte: Adaptado de Associação Brasileira de Celulose e Papel (BRACELPA), Associação Brasileira 
da Indústria de Embalagens Plásticas Flexíveis (ABIEF), Associação Brasileira do Alumínio (ABAL) 

(apud Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro - ABIVIDRO, 2016) 

 

4.3 Valorização econômica dos resíduos sólidos urbanos 

 

O mercado da reciclagem pode ser economicamente viável e também lucrativo, 

como nos casos oriundos dos resíduos sólidos urbanos como alumínio, aço, vidro, 

plástico e papel, ocorrendo diversos exemplos de empresas que conseguem obter 

lucros e melhoram sua concorrência ao reaproveitarem os resíduos (COSTA, 2004). 

As operações com produtos recicláveis sucedem em vários níveis: com 

sucateiros de grande porte oriundos da indústria, atacadista até os sucateiros que 
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trabalham em menores escalas e estes últimos citados, utilizam carrinheiros ou 

catadores (CADERONI, 2003). 

Conforme Caderoni (2003) a viabilidade econômica da reciclagem dos resíduos 

sólidos urbanos destaca-se pela suposição de ganhos significativos em reais que este 

método pode propiciar à sociedade, tanto em relação à economia dos recursos 

naturais, bem como, os custos oriundos do não reaproveitamento desses resíduos. 

Uma perspectiva importante para a eficiência do monitoramento e de todos os 

gastos envolvidos na coleta seletiva, estão relacionados aos custos tanto da coleta 

quanto da manutenção e operação dos galpões de triagem (MMA, 2010). 

Com isso, o custo de um Programa de Coleta Seletiva, por exemplo, é calculado 

com relação as despesas que são adicionadas à coleta usual. Entretanto, também é 

levado em consideração os custos dos transportes para áreas mais distantes e os 

custos dos aterros sanitários, sendo que os mesmos estão mais caros e mais raros 

(CALDERONI, 2003). 

Foram realizados diversos estudos em diferentes regiões do país com a 

temática da valorização econômica dos resíduos sólidos urbanos. 

O estudo realizado por Araújo et al. (2015), objetivou determinar a composição 

gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos do município de Barra de São Miguel, na 

Paraíba, salientando o valor econômico desaproveitado pela falta de programas de 

coleta seletiva para reciclagem no município. O estudo foi desenvolvido com apenas 

1 amostragem e adotou o método do quarteamento segundo a NBR 10.007/04 (ABNT, 

2004b) para a realização da composição gravimétrica. Como resultado, foi possível 

obter os seguintes percentuais: resíduo orgânico com 55,10%, metal com 0,84%, 

papel e papelão com 18,93%, plástico com 7,65%, vidro com 1,23% e outros resíduos 

com 16,25%. Além disso, os autores determinaram que o valor do desaproveitamento 

dos materiais recicláveis produzidos foi de R$ 112,10 diários, o que seria suficiente 

para manter, supostamente, uma pequena cooperativa de catadores, para administrar 

melhor a questão dos RSUs do município.  

Paz et al. (2011) realizaram um estudo da valoração econômica dos resíduos 

sólidos domiciliares no município de Recife/PE. A pesquisa foi desenvolvida com base 

em um estudo feito pela Empresa de Manutenção e Limpeza Urbana da Cidade do 

Recife (EMLURB) que determinou a composição gravimétrica dos resíduos gerados. 

Com os dados da EMLURB, foi possível obter os resultados em percentuais de: 
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resíduo orgânico com 63,00%, metal com 2,00%, papel e papelão com 12,00%, 

plástico com 7,00%, vidro com 5,00% e outros com 11,00%. Para saber o valor 

econômico de cada material reciclável, entrou-se em contato com 5 cooperativas de 

catadores ligadas com à Prefeitura do município para saber quanto estava custando 

os materiais citados anteriormente. Os resultados obtidos com os materiais 

recicláveis, foram de um ganho total em Recife de R$ 238.050 por dia, R$ 7.141.500 

por mês, com um total de R$ 86.888.250 por ano. Dados da EMLURB, mostraram que 

o gasto mensal com a coleta regular e a disposição final dos resíduos no município é 

em torno de R$ 4.700.000. Dessa forma, se todos estes resíduos fossem reciclados 

ao invés de ter sua disposição final em aterros, haveria um lucro de R$ 2.441,500 por 

mês. 

E por fim, Athayde Júnior et al. (2006) realizaram um estudo que objetivou a 

determinação da composição gravimétrica e valor econômico de resíduos sólidos 

exclusivamente domiciliares de bairros de classe média alta em João Pessoa. Com 

isso, a caracterização física dos resíduos foi efetuada em três edifícios residenciais 

da cidade e ocorreu no período de março a setembro de 2005. Os autores tiveram 

como resultado final a média retirada dos três edifícios, que foram: matéria orgânica 

62,32%, plástico firme 6,85%, papel 5,58%, vidro 2,86%, plástico rígido (exceto pet) 

2,66%, papelão 2,32%, metais ferrosos 1,35%, trapo 1,13%, embalagem longa-vida 

0,93%, pet 0,82%, alumínio 0,58%, madeira 0,02% e outros 12,57%. Portanto, 

sabendo a quantidade de resíduos em Ton/Ano que são gerados e o valor de mercado 

em João Pessoa em R$/Ton, pôde-se concluir que, a receita bruta anual dos resíduos 

recicláveis pode chegar à R$ 1.007.464,67, ou R$ 14,80 per capita, que serviria para 

custear a implantação de uma usina de triagem e compostagem e o custo operacional.  

 

4.3.1  Valores de materiais recicláveis em estados brasileiros  

 

Com o objetivo de apresentar os preços correspondentes às vendas dos 

materiais recicláveis oriundos de programas de coleta seletiva e cooperativas por 

estados, o CEMPRE (Compromisso Empresário para Reciclagem) informa estes 

valores atualizados em boletins, como nos boletins nº 154 (CEMPRE, 2017) e nº 157 

(CEMPRE, 2018) declarado no Quadro 2. 
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Diante das informações prestadas pelo CEMPRE, pode-se concluir uma alta 

variação dos valores de venda dos materiais recicláveis nos 8 Estados presentes no 

Quadro 2 no período de 2017 a 2018, o que favorece a validação da reciclagem no 

país, atribuindo principalmente as ações de coleta seletiva e cooperativas de 

reciclagens nos respectivos estados analisados (CEMPRE, 2018). 

 

4.3.2  Valores dos materiais recicláveis no estado do Amazonas 

 

Quando se trata dos materiais recicláveis regionais, especificamente no 

Amazonas, pode-se garantir que a realização destes valores foram obtidos por meio 

de atividades de catação e comercialização de resíduos recicláveis, baseando-se em 

valores de compras e valores de vendas. O valor de compra trata-se do valor 

transferido pelos comerciantes aos catadores diante da entrega dos materiais 

recicláveis aglomerados pelos catadores durante a sua atividade de catação. O valor 

de venda atribui-se ao valor repassado pelas empresas aos comerciantes que 

sustentam estas empresas com os materiais recicláveis (AMAZONAS, 2016). Estes 

valores estão expressos no Quadro 3, intitulado de preços dos materiais recicláveis 

no amazonas. 

Segundo Amazonas (2016), os valores correspondentes ao Quadro 3 foram 

obtidos por meio de informação oral oriundas de entrevistas com catadores e 

comerciantes de materiais recicláveis nas cidades contempladas pelo estudo.
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Quadro 3 - Preço de mercado dos materiais recicláveis. 

BOLETIM Nº 154 

 Papelão* 
Papel 

branco* 
Latas 
aço* 

Latas 
alumínio* 

Vidros* 
Plástico 
rígido* 

PET* 
Plástico 

filme* 
Longa 
vida* 

Óleo 
Vegetal 

Rio Grande do Sul 

Porto Alegre 460PL 410PL 250PL 3.500PL 50L 1.100PL 1.700PL 12.500P 300P 
R$ 0,50 

litro 

São Paulo 

Guarulhos 210PL 480PL 350L 3.000PL 130L 1.000L 1.400PL 1.450 250PL 
R$ 0,70 

litro 

Guarujá 400PL 250PL 240L 3.400L 80 700L 1.400PL 1.150PL 270PL 
R$ 0,50 

litro 

São José dos 
Campos 

280PL 120 - 2.900PL 190PL 1.650PL 1.400PL 480PL 250PL - 

Espirito Santo 

Guarapari 270PL 170L 140L 2.800L - 500PL 800PL 500PL 100P - 

Paraná 

Nova Esperança 450 480 100 3.600 60 1.100 1.400 1.200 180 
R$ 0,60 

litro 

Amazonas 

Manaus 280 280 100 3.000 - 2.000 1.000 300 400 - 

BOLETIM Nº 157 

São Paulo 

São Paulo 580L 800L 550L 5.300L 180L 1.850PL 2.800P 600P 250PL - 

Minas Gerais 

Belo Horizonte 590PL 900PL 580L 4.000PL 70L 1.500PL 3.000PL 500PL 200PL - 

Nova União 590PL 1.000PL 610L 4.300L 70L 1.400P 3.000P 1.100P 200P - 

Rio de Janeiro 

Mesquita 350L 450L 650L 3.500PL 60L 1.200PL 1.900PL 800PL 150PL - 

Paraná 

Cambará 390P 300 380 3.600P 50 700P 1500P 350P 200PL - 

Santa Catarina 

Florianópolis 410L 460L 500 4.200L 80L 1.750PL 2.100PL 800PL 240L - 

Legenda: P = prensado L = limpo *preço da tonelada em real 

Fonte: Adaptado de compromisso empresarial para reciclagem (CEMPRE, 2017;2018)
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Quadro 4 - Preços dos materiais recicláveis no amazonas. 

 Papelão 
Papel 
misto 

Latas 
alumínio 

Alumínio Ferro Cobre Bateria Metal Vidros 
Plástico 

mole 
PET 

Plástico 
colorido 

Plástico 
duro 

Pneu 

Autazes 

Preço de 
compra 

- - - R$2,00 R$0,20 R$6,00 R$0,10 - - - - - - - 

Preço de 
venda 

- - - R$2,50 R$1,00 R$10,00 R$0,90 - - - - - - - 

Careiro da Várzea 

Preço de 
compra 

- - R$1,50 R$1,50 - R$7,00 - R$4,00 - - - - - - 

Preço de 
venda 

- - R$2,00 R$2,00 - R$10,00 - R$5,00 - - - - - - 

Iranduba 

Preço de 
compra 

R$0,20 R$0,15 R$0,00 - R$0,00 R$0,00 - R$0,00 - - R$0,50 R$0,40 - - 

Preço de 
venda 

R$0,30 R$0,30 R$1,70 - R$0,20 R$9,00 - R$3,00 - - 
R$1,90 

LP 
R$1,90 

LP 
- - 

Itacoatiara 

Preço de 
compra 

- - R$2,00 R$2,00 R$0,20 R$10,00 R$1,00 - R$0,10 - R$0,60 - - - 

Preço de 
venda 

- - R$2,60 R$2,40 R$0,25 R$11,00 R$1,02 - R$0,15 - 
* 

R$2,45 
- - - 

Itapiranga 

Preço de 
compra 

- - - R$1,30 - R$0,00 - - R$0,00 - - - - - 

Preço de 
venda 

- - - R$2,00 - R$6,00 - - R$0,20 - - - - - 

Manacapuru 

Preço de 
compra 

R$0,15 - - - R$0,15 - - - R$0,15 - - - - - 

Preço de 
venda 

R$0,20 - - - - - - - - R$0,22 R$0,80 - - - 

Manaquiri 

Preço de 
compra 

- - -  - - - - - - - - - - 
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 Papelão 
Papel 
misto 

Latas 
alumínio 

Alumínio Ferro Cobre Bateria Metal Vidros 
Plástico 

mole 
PET 

Plástico 
colorido 

Plástico 
duro 

Pneu 

Preço de 
venda 

- - - R$2,50 - R$13,00 R$1,20 R$1,70 - - - - - - 

Novo Airão 

Preço de 
compra 

- - - - - - - - - - - - - - 

Preço de 
venda 

R$0,11 - R$1,50 - - R$6,00 - R$0,10 R$0,15 - R$0,50 - - - 

Presidente Figueiredo 

Preço de 
compra 

- - - R$1,50 R$0,10 R$9,00 R$0,50 - - - - - - - 

Preço de 
venda 

- - - R$2,00 R$0,20 R$11,00 R$1,00 - - - - - R$0,60 - 

Rio Preto da Eva 

Preço de 
compra 

- - R$1,30 - R$0,00 - - - - - - - - R$0,50 

Preço de 
venda 

- - R$1,80 - R$0,25 - - - - - - - - R$1,00 

Silves 

Preço de 
compra 

- - - R$1,40 - R$7,00 R$0,40 R$3,00 - - - - - - 

Preço de 
venda 

- - - R$2,20 - R$11,00 R$0,80 R$5,00 - - - - - - 

Legenda: P = prensado L = limpo *triturado (preço do Kg em real) 

Fonte: Adaptado do plano de resíduos sólidos e de coleta seletiva da região metropolitana de manaus PRSCS-RMM (Amazonas, 2016) 
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5  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 Classificação da pesquisa 

 

Segundo classificação apresentada por Appolinário (2006), a presente 

pesquisa se caracteriza, de acordo com a sua natureza, como quantitativa, que 

considera que os resultados quantificados tanto nas propriedades de coleta de 

informações quanto nos procedimentos dela sejam por meio de métodos estatísticos. 

Em relação à finalidade ou aos objetivos, a pesquisa é aplicada, que, segundo 

Prodanov e Freitas (2013), visa gerar conhecimentos de aplicação prática voltados à 

solução de problemas específicos.  

Com base no tipo, que se refere à estrutura básica de investigação, a pesquisa 

é de estudo de campo, objetivando ampliar o conhecimento a respeito do determinado 

evento, buscando maior profundidade nas variáveis estudadas. O delineamento da 

pesquisa é também de estudo de campo, que, de acordo com Gil (2008), consiste 

muito mais no aprofundamento das questões propostas do que a disposição das 

peculiaridades da população segundo as variáveis definidas. Quanto às técnicas de 

pesquisa reunidas em Marconi e Lakatos (2003), o levantamento e obtenção de dados 

serão por documentação indireta, através de pesquisa bibliográfica, e por 

documentação direta, por meio de levantamento de dados no próprio local onde os 

fenômenos ocorrem. Segundo os supracitados autores Marconi e Lakatos (2003) a 

análise em equipe é mais adequado do que a individual, pois o grupo tem maior visão 

e com maiores ângulos para realização da pesquisa. Quando uma determinada 

equipe está atuando, registrando o fenômeno na mesma região, ocorre a oportunidade 

de debater com seus dados obtidos, para verificar as predisposições. 

 

5.2 Caracterização da área de estudo 

 

O município de Itacoatiara está situado no Estado do Amazonas, tendo seus 

limites estabelecidos: ao Norte com o Município de Itapiranga, ao Sul com o Município 

de Autazes, a Leste com Urucurituba e a Oeste com o Município de Rio Preto da Eva. 

No ano de 2010, o município possuía uma população de 86.839 habitantes, com uma 

estimativa para o ano de 2018 de 99.955 habitantes, e sua área territorial em 2016 

era de 8.891,906 km² (IBGE, 2018). 
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O sistema de coleta de resíduos sólidos urbanos é realizado pela empresa 

terceirizada Guild Construções, sob responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura de Itacoatiara/AM. A coleta abrange 38 bairros/locais existentes na 

cidade, além de localidades específicas como estradas vicinais da Rodovia AM 010, 

sendo realizada em dias e turnos específicos conforme tabela constada no Anexo A. 

Após a coleta, os resíduos são transportados e dispostos em um lixão a céu aberto 

distante 2,2 km do centro urbano do município e que ocupa uma área de 17,43ha 

(AMAZONAS, 2016). 

Dentre os bairros abrangidos pela coleta regular de resíduos, foram 

selecionados para a presente pesquisa aqueles cuja frequência de coleta é diária, 

correspondendo à região central do município. Esta região engloba 09 bairros, são 

eles: Centro, Jauary 1, Iracy, Pedreiras, Santa Luzia, São Jorge, Santo Antônio, Araújo 

Costa e Prainha. A Figura 1, representa a área do perímetro urbano, onde estão 

representados os bairros da região central do município. 

 

Figura 1 - Região central da cidade da cidade de Itacoatiara/AM. 

 
Fonte: Morales (2019) 
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A região selecionada é bem heterogênea, caracterizada por bairros residenciais 

e o bairro Centro, com presença de estabelecimentos comerciais, de serviços, feiras 

livres, escolas, posto de saúde, igrejas, prédios antigos, praças e etc.  

 
 

5.3 Identificação das rotas de coleta dos resíduos sólidos urbanos  

 

A fim de identificar as rotas de coleta dos resíduos sólidos urbanos existentes 

na região central do município de Itacoatiara-AM, foram realizadas reuniões com o 

Diretor do Departamento de Manutenção e Limpeza Pública (DMLP) para o repasse 

de algumas informações. Em seguida, foram realizadas visitas em campo, onde foi 

possível o acompanhamento das rotas junto aos caminhões responsáveis pela coleta 

na região central, compreendendo assim, a dinâmica de coleta dos resíduos sólidos 

urbanos na região.  

Com isso, foi possível quantificar e caracterizar as rotas existentes, em termos 

de frequência, turno de coleta, tipo de caminhão coletor utilizado e área de 

abrangência. Por fim, foi elaborado o traçado das rotas na região central.  

 

5.4 Determinação da composição gravimétrica 

 

Com o propósito de garantir a melhor representatividade dos resultados, a 

composição gravimétrica foi realizada com os RSUs provenientes de todas as rotas 

existentes na região central do município de Itacoatiara/AM.  

Desta forma, procedeu-se duas caracterizações de cada rota (3 rotas) de coleta 

da região de estudo durante o período de abril a maio de 2019 (2 meses).  

As amostras foram coletadas nos dias 24/04 e 08/05 de 2019 (Quartas-feiras), 

pois de acordo com IBAM (2001), deve-se evitar a coleta de amostras em dias de 

domingo e segunda-feira por questões de sazonalidade. 

 

5.4.1  Procedimento de amostragem 

 

Devido à elevada quantidade de resíduos coletada nas três rotas foi necessária 

a obtenção de uma amostra representativa de cada pilha de resíduos para a 

realização da composição gravimétrica. Para isso, foi realizado procedimento de 

amostragem para a coleta de amostras para análise da composição física, 
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recomendado por Vilhena (2018), e, em seguida aplicado o quarteamento, de acordo 

com orientações da ABNT 10.007/2004 (ABNT, 2004b), conforme a Figura 2. 

 

Figura 2 - Procedimento de amostragem. 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Seguindo procedimento apresentado por Vilhena (2018), foram, inicialmente, 

coletadas quatro amostras, sendo três na base e laterais e uma no topo, dos montes 

resultantes da descarga dos caminhões. Para a pilha de resíduo de cada rota de 

coleta, foram coletados aproximadamente 800 litros de resíduos em quatro tambores 

de aproximadamente 200 litros para cada rota estudada. Sendo assim, foi possível 

coletar 800 litros de resíduos da rota 01, rota 02 e rota 03, totalizando um volume de 

2.400 litros de resíduos oriundos da região central do município de Itacoatiara/AM.  

Em seguida, com o auxílio dos tambores, os resíduos amostrados foram 

levados até uma área estabelecida, onde foram depositados sobre uma lona plástica. 

Inicialmente foram rasgados os sacos plásticos com ajuda de equipamentos manuais 

(enxadas e pás) e os resíduos foram misturados e espalhados na lona plástica 

tornando-se uma amostra homogênea.  

Posteriormente, foi realizado o procedimento de quarteamento, que constituiu 

na divisão da amostra coletada (2.400 litros) em quatro partes iguais, sendo tomadas 

as duas partes opostas entre si para constituir uma nova amostra e assim, 

descartando-se as duas restantes, até que se obteve o volume de 1.200 litros. As 

partes que não foram descartadas, foram misturadas novamente, dando início ao 

segundo quarteamento, para assim obter uma amostra final de 600 litros, com uma 

massa de aproximadamente 82,37 kg. A Figura 3, representa resumidamente como 

ocorreu a obtenção da amostra final para o estudo. 
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Figura 3 - (A) local de descarregamento do caminhão; (B) coleta da amostra em pontos 
aleatórios da pilha; (C) amostragem de 800 litros para cada rota de coleta; (D) retirada dos 
sacos de resíduo dos tambores e rompimento dos mesmos; (E) homogeneização da amostra 
e quarteamento; (F) obtenção da amostra de 1.200 litros; (G) homogeneização da amostra e 
quarteamento; e (H) obtenção da amostra final de 600 litros. 

 

 
(A) 

 
(B) 

 
(C) 

 

(D) 
 
 

 
(E) 

 

 
(F) 

 
(G) 

 
(H) 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Após a obtenção da amostra final de 82,37 kg ou 600 litros, os resíduos foram 

devidamente segregados em classes, colocados em sacos plásticos e quantificados, 

com o auxílio de uma balança digital (Figura 4).  

 

Figura 4 - (A) amostra final 600 litros; (B) pesagem dos tambores; (C) descarregamento dos 
tambores; (D) segregação dos resíduos; (E) colocação dos resíduos em sacos plásticos; e (F) 

pesagem das classes dos resíduos. 

 

 (A) 

 

 (B) 

 
(C)  

 

(D) 

 

(E) 

 

(F) 

  

Fonte: Próprio autor (2019) 
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As frações analisadas, foram definidas após investigação em associações de 

catadores e empresas de material reciclável de maior interesse no município. No total, 

foram estabelecidas 22 classes de resíduos, conforme o Quadro 4 a seguir.  

 

Quadro 5 - Materiais gerados no município e seus exemplos. 

Tipos de Resíduos Exemplos dos Resíduos 

Matéria Orgânica Restos de alimentos, flores e podas de arvores. 

Papelão Caixas, pastas, capas de livros/cadernos e pratos. 

Papel 
Revistas, livros, envelopes, pratos, pastas, jornais, folhas de 
papel e cartões. 

Tecido 
Trapos, roupas, panos de limpeza, pedaços de tecido, 
tapetes e mochilas de tecido. 

Metal Não-ferroso (Alumínio) 
Latas de bebidas, embalagem de desodorantes spray e 
embalagens   de   produtos alimentícios. 

Metal ferroso Embalagem e chapas metálicas. 

Resíduos Perigosos 
Pilhas, baterias, medicamentos, lâmpadas, embalagens de 
produtos químicos, latas de óleo de motor e latas de tinta. 

Outros resíduos 
Materiais de difícil identificação, Borrachas, capa de silicone 
e sapatos. 

Vidros (51) Garrafas de bebidas do tipo 51. 

Vidros (Outros) 
Copos, garrafas de bebidas (exceto 51), pratos, espelho, 
embalagens de produtos de beleza, produtos alimentícios e 
de limpeza. 

Madeira Cabos de vassouras, ripas e troncos. 

Rejeito 

Papel higiênico, cotonetes, algodão, curativos, gazes e 
panos com sangue, fraldas absorventes, seringas, lâminas 
de barbear, cabelos, pêlos, embalagens de anestésicos, 
luvas e fezes. 

Tetra Pak Embalagens de suco, leite e achocolatados. 

Isopor Bandejas, quadros, suportes e brinquedos. 

Plástico Duro Torrado Carenagem plástica de TV, geladeira e fogão 

PET Embalagem de refrigerante e água. 

Plástico Duro Colorido 
Brinquedos plásticos e embalagens de produtos em gerais 
(exceto em cores claras). 

Plástico Duro Colorido (Outros) 
Embalagem de óleo de cozinha, copos de água, embalagem 
de bebida plástica, tampa de embalagem de manteiga e etc. 

Plástico Duro de Embalagem 
Embalagem de produtos em geral, em cores claras (branca, 
azul e verde), recipiente de manteigas (sem tampa), copos 
plásticos de milk-shake e embalagem de iogurte. 

Plástico Duro Branco Cadeiras, mesa e grade plástica na cor branca 

Plástico Mole Colorido Sacolas, sacos e embalagens coloridas 

Plástico Mole Descartável Copos e talheres descartáveis. 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

Desta forma, após a obtenção da massa total dos resíduos da amostra final e 

de cada fração por amostragem, deu-se início a tabulação dos dados para a 

determinação da composição gravimétrica, que consiste na obtenção do percentual 

em peso das frações dos resíduos (IBAM, 2013). 
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5.4.2  Equipamentos e infraestrutura necessária 

 

Todo o procedimento de obtenção da amostra final dos resíduos foi realizado 

no lixão da cidade. Já a caracterização das amostras finais obtidas (composição 

gravimétrica), realizada no Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia - ICET/UFAM, 

devido às melhores condições de infraestrutura para realizar a atividade 

Para a execução dos procedimentos realizados, utilizou-se alguns materiais e 

equipamentos, tais como: equipamento de proteção individual (botas, luvas e 

máscaras), lona plástica (para revestimento do solo e despejo dos resíduos), enxadas 

e pás para o rompimento dos sacos, 4 tambores de 200L, sacos plásticos para 

separação dos resíduos e balança digital para pesagem.  

 

5.5 Estimativa da quantidade de resíduos gerados  

 

Com o objetivo de estimar a quantidade de RSUs gerados diariamente na 

região central de Itacoatiara, determinou-se o peso bruto dos veículos após realizarem 

a coleta dos resíduos (veículos cheios) e o peso dos veículos antes de realizarem as 

suas atividades (veículos vazios), em uma balança rodoviária existente na 

Cooperativa Agropecuária Mista de Itacoatiara, situada no Km 2,5 da AM – 010. 

Para determinação da quantidade de resíduos que é gerada na região central, 

aplicou-se a expressão matemática (Equação 1) para cada rota de coleta selecionada 

na pesquisa.  

 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕. 𝒓𝒆𝒔í𝒅𝒖𝒐𝒔 (𝐾𝑔)  = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛ℎã𝑜 𝑐ℎ𝑒𝑖𝑜 − 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑐𝑎𝑚𝑖𝑛ℎã𝑜 𝑣𝑎𝑧𝑖𝑜                                             (1) 

 

Realizada a obtenção da quantidade total dos resíduos gerados na região 

central, foi obtido o valor em Kg da quantidade de cada fração analisada gerada 

diariamente, através da seguinte expressão matemática (Equação 2): 

 

𝑸𝒖𝒂𝒏𝒕. 𝒅𝒂 𝒇𝒓𝒂çã𝒐 𝒅𝒆 𝒓𝒆𝒔í𝒅𝒖𝒐 (𝐾𝑔)  = 𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡. 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜𝑠 𝑥 𝑃𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑎 𝑓𝑟𝑎çã𝑜 𝑎𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑎               (2) 
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5.6 Análise do valor econômico dos resíduos gerados 

 

De forma a analisar o valor econômico dos resíduos sólidos gerados, entrou-se 

diretamente em contato com os atores envolvidos no mercado de resíduos recicláveis 

no município, sendo estes a Associação de Catadores de Lixo de Itacoatiara/AM - 

ASCALITA e compradores e vendedores particulares de materiais recicláveis 

existentes na cidade. As informações coletadas estão especificadas no instrumento 

de coleta (Apêndice A), e referem-se a informações sobre os materiais recicláveis 

comumente comercializados, bem como os valores de compra e venda, em reais (R$). 

Com a quantidade estimada de cada fração de resíduo potencialmente 

reciclável na região central e o valor de mercado, foi possível obter o ganho econômico 

na região, caso estes resíduos fossem encaminhados à coleta seletiva, centrais de 

triagem e incorporados ao mercado de recicláveis.   

Para estimar o ganho econômico, foram aplicadas duas situações.  

1. Situação 01: Situação em que o município implante um sistema de coleta 

seletiva na região central e que a associação de catadores, após coleta e segregação, 

comercialize os materiais recicláveis obtidos com as empresas de materiais 

recicláveis locais situadas em Itacoatiara/AM. 

2. Situação 02: Situação em que o município implante um sistema de coleta 

seletiva na região central e que a associação de catadores, tenha um adequado local 

de trabalho com equipamentos necessários ao enfardamento dos resíduos e, após 

coleta e segregação e enfardamento, comercialize os materiais diretamente com 

empresas de reciclagem situadas em Manaus/AM.  

Sendo assim, o Ganho Econômico (GE) da situação 1 pôde ser obtido através 

da seguinte expressão matemática (Equação 3): 

 

𝑮𝑬 (𝟏) = ∑(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙  (𝐾𝑔)  𝑥  𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 (𝐾𝑔))        (3) 

 

Já o Ganho Econômico (GE) da situação 2 pôde ser obtido através da seguinte 

expressão matemática (Equação 4): 

 

𝑮𝑬 (𝟐) = ∑(𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑎 𝐹𝑟𝑎çã𝑜 𝑑𝑜 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑐𝑙á𝑣𝑒𝑙  (𝐾𝑔)  𝑥  𝑃𝑟𝑒ç𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑜 𝑟𝑒𝑠í𝑑𝑢𝑜 (𝐾𝑔))          (4) 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÕES   

 

6.1 Rotas de coleta dos resíduos sólidos urbanos 

 

A coleta de resíduos sólidos na região central da cidade, que abrange 

basicamente o Bairro Centro e seus arredores, ocorre diariamente, durante os turnos 

diurno e noturno.  

O transporte é feito por meio de caminhões compactadores, da marca 

Mercedes-Benz com volume de 12m³, conforme apresentado na Figura 5. No total, há 

02 veículos para realizar o transporte dos resíduos coletados na região de estudo.  

 

Figura 5 - Veículo utilizado na coleta dos resíduos da região central. 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

Foi constatado que nessa região, a coleta é feita em três rotas distintas (Rota 

1, Rota 2 e Rota 3), como pode ser observado nas Figuras 6, 7 e 8.  Estas englobam 

9 bairros na região central, incluindo bairros de classes sociais distintas e diferentes 

tipos de estabelecimentos geradores de resíduos, tanto comercial, público, de 

serviços e residencial.  
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Figura 6 - Traçado da rota 1 de coleta. 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 Início da rota 

 Final da rota 

         Traçado da rota de coleta 
-----   Traçado da rota sem coleta 
         Delimitação dos bairros 
    1     Bairro Centro 

3     Bairro Jauary 1 
5     Bairro Iracy 
6     Bairro Pedreiras 
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Figura 7 - Traçado da rota 2 de coleta. 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda 

 Início da rota 

 Final da rota 
             Traçado da rota de coleta 
------   Traçado da rota sem coleta 
         Delimitação dos bairros 
    1                                 Bairro Centro 

3     Bairro Jauary 1 
5     Bairro Iracy 
6     Bairro Pedreiras 
7     Bairro Santa Luzia 
9     Bairro Araújo Costa 
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Figura 8 - Traçado da rota 3 de coleta. 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

Após a análise das rotas existentes, observa-se que o traçado das mesmas 

possui vários percursos improdutivos (Figuras 7 e 8), além de que, em alguns pontos, 

a coleta é realizada duas vezes ao dia. De acordo com IBAM (2001), um bom itinerário 

de coleta deve ser planejado de forma a minimizar os percursos desnecessários, além 

de atender, ao mesmo tempo as condicionantes tais como o sentido do tráfego das 

Legenda 

 Início da rota 

 Final da rota 
         Traçado da rota de coleta 
-----   Traçado da rota sem coleta  
         Delimitação dos bairros 
    1                          Bairro Centro 

3     Bairro Jauary 1 
4     Bairro Jauary 2 
5     Bairro Iracy 
6     Bairro Pedreiras 
7     Bairro Santa Luzia 
8     Bairro São Jorge 
9     Bairro Araújo Costa 

          11            Bairro Santo Antônio 
           21           São Francisco 
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ruas, evitando manobras à esquerda em vias de mão dupla e percursos duplicados e 

inúteis. Sendo assim, apesar de as rotas de coleta existentes atenderem todas as 

localidades da região central, é necessário um melhor planejamento e otimização da 

mesma contribuindo assim, para minimizar o custeio de operação dos veículos e o 

tempo de trabalhabilidade. 

 

6.2 Composição gravimétrica 

 

A composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos da região central de 

Itacoatiara foi obtida por meio do percentual médio dos pesos das frações das duas 

amostragens realizadas no estudo. O Apêndice B apresenta os resultados das 

frações, em kg e %, obtidos durante as duas amostragens. 

A Figura 9 representa a determinação dos percentuais referentes às classes 

mais abrangentes de resíduos, sendo a matéria orgânica, papel/papelão, plásticos 

(mole e duro), metal ferroso, metal não-ferroso (alumínio), vidro, tetra pak, outros e 

rejeitos. 

 

Figura 9 - Gráfico do percentual das frações dos resíduos sólidos urbanos gerados na região 
central. 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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De todos os resíduos analisados que são dispostos no Lixão municipal, 

observa-se um alto percentual de resíduo orgânico (51,32%), em seguida, de resíduos 

recicláveis (36,36%), como papel/papelão (14,41%), plástico mole (12,10%), metal 

não-ferroso (0,89%), metal ferroso (1,42%), vidro (1,14%), tetra pak (0,64%) e plástico 

duro (5,75%). Além desses, existem também os resíduos não recicláveis, sendo o 

rejeito (4,93%) e demais resíduos (7,40%).  

Segundo o Cempre (2019), a composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

coletados no Brasil possui um percentual de fração molhada, ou seja, de resíduos 

orgânicos de 51,4%, enquanto os resíduos recicláveis representam 31,9% do total, 

incluindo os metais (2,9%), papel e papelão (13,1%), plástico (13,5%), vidro (2,4%) e 

outros resíduos (16,7%). Desta forma, observa-se que os resultados obtidos na 

composição gravimétrica deste estudo, está coerente com a média brasileira. 

A composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos é variável, pois cada 

município e região demonstram particularidades que podem influenciar diretamente 

na composição. As principais influências da geração dos resíduos sólidos urbanos são 

atribuídas ao número de habitantes em cada zona urbana, poder aquisitivo, nível 

educacional, hábitos e costumes da população, condições climáticas, sazonais e a 

política econômica (OLIVEIRA et al., 2010). 

Estudo realizado por Rezende et al. (2013) na região Sudeste do pais, 

especificamente nos municípios de Jardins América e Ameriquinha, no estado de São 

Paulo, obteve valores de composição gravimétrica em torno de  49,4% de material 

orgânico, rejeitos 25,1%, plástico mole 5,9%, papel 4,4%, plástico duro  3,6%,  vidro 

2,7%, couro 1,7%, alumínio 1,6%, tecido 1,6%, metais ferrosos 1,4%, PET 1,1%, longa 

vida 0,8%, papelão (0,3%), borracha (0,3%). Concluindo assim que, a composição 

gravimétrica é variada em diferentes regiões, como é o caso da composição realizada 

no município de Itacoatiara-AM, no qual houve um percentual bem mais considerável 

de papelão, plástico mole, papel e outros resíduos (Figura 9) em comparação com 

este estudo. 

Na Figura 10, são apresentados os percentuais das frações dos resíduos 

orgânicos, recicláveis e rejeitos encontrados na região central de Itacoatiara. 
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Figura 10 - Gráfico das frações dos resíduos orgânicos, recicláveis, outros e rejeitos, em 
termos percentuais. 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

Diante dos dados apresentados anteriormente, nota-se o alto percentual de 

resíduos orgânicos (51,32%), bem como de resíduos com potencial de reciclagem 

(37,40%). Os demais resíduos representam 6,36% e o rejeito, 4,93%, sendo que para 

estes últimos restam apenas a disposição final ambientalmente correta.  

Um fator que pode ser considerado por estes altos índices de materiais 

orgânicos é a presença de feiras livres na região central do município, enquanto que 

para os recicláveis, considera-se a alta presença de supermercados, comércios e lojas 

que produzem esse tipo de materiais. Quanto ao baixo índice de rejeito, pode-se 

concluir que os mesmos não são gerados em quantidades altas em feiras, 

supermercados, comércios, porém nos domicílios já tem uma geração moderada, por 

isso a baixa porcentagem.  

Quanto aos outros resíduos, os mesmos englobam os materiais como madeira, 

tecido e resíduos perigosos. Dentre os resíduos perigosos, foi possível encontrar 

misturado aos resíduos domiciliares, resíduos de serviços da saúde, como agulhas e 

medicamentos vencidos, bem como resíduos provenientes de postos e lava-jatos, 

como embalagens de óleos lubrificantes. A Figura 11 mostra alguns desses outros 

resíduos. 

Matéria Orgânica; 
51,32%

Reciclável; 37,40%

Outros; 6,36%

Rejeito; 4,93%
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Figura 11 - (A) resíduos de serviço de saúde; e (B) embalagens de óleos lubrificantes. 

 

(A) 

 

(B) 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

Segundo o estudo de Santos & Mota (2010), foi analisado a revisão literária de 

18 autores em uma etapa do projeto, em busca do conhecimento da composição 

gravimétrica em diferentes cidades brasileiras. Com essa pesquisa, o autor obteve 

uma média do percentual de 56,8% de material orgânico. Através desse 

levantamento, concluiu-se o alto índice de matéria orgânica em diferentes localidades 

do Brasil, sendo de suma importância criar meios que minimizem ou destinem estes 

resíduos para um processo correto e seguro e não apenas para aterros ou lixões.  

Assim como a fração orgânica, é visível que há um grande percentual de 

resíduos recicláveis gerados no município de Itacoatiara-AM, atribuindo por parte do 

município a inexistência de ações de coleta seletiva, sendo o maior problema a não-

prática da separação dos resíduos na fonte geradora. Como existe essa problemática 

no município, logo é comum encontrar um alto índice de materiais recicláveis, sendo 

basculhados no lixão do município, provocando assim, a perda do valor econômico do 

mesmo e o aumento da quantidade de resíduos que são dispostos no lixão. 

Entretanto, cerca de 42% de resíduos recicláveis são desprezados no Brasil, 

número que destaca o potencial de resíduos que poderiam ser reaproveitados 

(PEREIRA NETO, 2007). Com a análise da composição gravimétrica, foi possível 

verificar que dos resíduos gerados no município de Itacoatiara-AM, 37,64% 

representam a porção do RSU que possui maior potencial de reciclagem, que são os 

plásticos, papel, papelão, vidro e metais, este valor contabiliza somente a quantidade 

de recicláveis. 
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As tentativas para minimizar o volume de resíduos gerados pela população com 

potencial de reciclagem, como a coleta seletiva, são essenciais e necessitam ser 

inseridas, além de investimentos em novas tecnologias eficientes e economicamente 

viáveis para o tratamento dos RSUs, como por exemplo o sistema de coleta seletiva. 

Este sistema consiste na redução dos resíduos gerados por meio da segregação em 

classes, para futuro reaproveitamento, reutilização e reciclagem, propondo-se à 

redução de impactos ambientais e requerendo melhorias da qualidade de vida da 

população (SOUZA e MELLO, 2015).  

A Figura 12, apresenta os percentuais relacionados às frações dos resíduos 

recicláveis, de forma a relacionar a porcentagem de todos os resíduos comumente 

comercializados no município. 

 

Figura 12 - Gráfico com o percentual dos resíduos recicláveis. 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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A Figura 12, corresponde a todos os resíduos com potencial de reciclagem no 

município quantificados nas duas amostras analisadas, exceto o cobre que não foi 

possível encontrar e quantificar.  

Diante dos dados supracitados, obtém-se um percentual elevado de papelão 

(28%), que podem ser oriundos de mercadorias para as feiras livres, para lojas e 

supermercados. Já o papel (10%) pode relacionar com a presença em 

supermercados, lojas que utilizam em suas embalagens, assim como os domicílios. 

Entretanto, quando se analisa o plástico mole colorido (28%), este apresentou 

percentual semelhante ao papelão na geração, e se deve a existência de 

estabelecimentos comerciais e feiras livres que receberem mercadorias cujas 

embalagens são, em sua maioria compostas de papelão e plástico mole colorido. Já 

em domicílios é possível relacionar também, em relação ao descarte de sacolas, 

sacos e embalagens plásticas.  

Segundo Guadagnin (2014), de toda composição gravimétrica analisada, 

37,67% representou a fração reciclável dos resíduos gerados, tendo como as 

subclasses: papel/papelão 10,69%, plástico mole 8,72%, plástico duro 7,81%, vidro 

3,89%, multicamadas 2,46% e metais 4,11%, necessitando desta forma, o correto 

gerenciamento dos resíduos, apontando diretamente para a reciclagem, sendo 

essencial a implantação da coleta seletiva nos municípios que ainda não possuem, e 

ampliada nos municípios no qual é incipiente. A partir dos dados de Guadagnin, nota-

se que os resíduos da região central do município apresentam valores similares com 

o do autor, necessitando também o correto gerenciamento e ações que promova a 

reciclagem, sendo a principal alterativa a coleta seletiva. 

Para os municípios que contém ações consolidadas de coleta seletiva, o 

Cempre (2019), indica a composição gravimétrica da coleta seletiva, sendo o 

percentual de papel/papelão 22%, plástico 13%, vidro 9%, longa vida 2%, alumínio 

12%, metais ferrosos 10%, eletrônicos 3%, outros 3% e rejeitos 26%. Esses dados 

poderiam ser semelhantes para todos os 41,1% dos municípios brasileiros que não 

possuem ações de coleta seletiva, provocando assim, a redução dos resíduos que 

estariam sendo dispostos em aterros sanitários e contribuindo para a valorização dos 

mesmos e o ganho para quem realiza essas ações de coleta seletiva (BRASIL, 2019). 

De acordo com Abrelpe (2017), um dos principais eixos no processo da gestão 

dos resíduos, cujo papel é essencial para o sucesso das ações de logística reversa e 
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também da reciclagem, é a população. Entretanto, há desafios que ainda devem ser 

superados quanto a seu protagonismo. 

Entretanto, mesmo após 30 anos de coleta seletiva, algumas cidades 

brasileiras realizaram muitas campanhas e ações voltadas para tema. Uma pesquisa 

publicada em 2018, que aplicou 1.816 entrevistas entre pessoas de todos os Estados 

e Distrito Federal, teve como objetivo principal, conhecer a percepção do brasileiro 

sobre os resíduos. Os dados corresponderam a 98% das pessoas enxergam a 

reciclagem como um instrumento importante para o futuro do país e dos resíduos 

sólidos e 94% dos entrevistados concordam que a forma correta de descartar os 

resíduos é separando materiais com potencial de reciclagem. Por outro lado, essa 

pesquisa relatou que 75% dos entrevistados não sabem separar os resíduos em suas 

residências, e uma das principais razões que levam a isto é a falta de informação. 

Entretanto, 66% dos entrevistados afirmaram saber pouco ou nada a respeito de 

coleta seletiva e além disso, o estudo ainda revela que o desconhecimento sobre quais 

materiais podem ser reciclados, onde somente 4% das pessoas sabem que as 

embalagens longa vida são recicláveis e 60% não reconhecem as garrafas PET como 

um tipo de plástico reciclável (ABRELPE, 2017). 

Diante deste contexto, percebe-se a falta de informação da população quanto 

aos resíduos recicláveis, sendo a educação ambiental o principal instrumento para 

promover a reciclagem em qualquer município, significando a importância de começar 

desde a base (crianças) até os adultos em uma certa população. Quanto ao município 

de Itacoatiara-AM a situação não é diferente, percebe-se na Figura 12 que os resíduos 

com alto potencial de reciclagem obtido na composição gravimétrica são esquecidos 

pela população e a maioria dos resíduos são dispostos no lixão, acarretando na perda 

econômica dos mesmos e na sua reciclagem. 

 

6.3 Estimativa da quantidade de resíduos gerados  
 

Nas duas amostragens, os veículos responsáveis pelas rotas de coleta 1, 2 e 3 

foram pesados na balança rodoviária da Cooperativa Agropecuária Mista de 

Itacoatiara, situada no Km 2,5 da AM – 010. A Figura 13 representa a pesagem dos 

dois veículos utilizados na realização da coleta dos resíduos. 
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Figura 13 - Pesagem dos dois veículos utilizados na coleta. 

     

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

Com o valor do peso do caminhão após realizar as coletas e o peso vazio dos 

mesmos, antes de realizarem suas atividades, foi possível obter a quantidade de 

resíduos coletada na região central diariamente. A Tabela 1 apresenta valores obtidos. 

 

Tabela 1 - Valores correspondentes aos pesos dos veículos e quantidade média estimada 
de resíduo por dia. 

Veículos 

Veículo cheio 

(Amostra 1) 

(Kg) 

Veículo cheio 

(Amostra 2) 

(Kg) 

Média  

(Kg) 

Veículo 

vazio  

(Kg) 

Quantidade 

média de 

resíduo 

(Kg/dia) 

Veículo A 

(rota 1) 
15.320 15.100 15.210 11.160 4.050 

Veículo B 

(rota 2) 
16.480 16.580 16.530 11.160 5.370 

Veículo C 

(rota 3) 
16.700 16.600 16.650 11.160 5.490 

TOTAL 14.910 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

Com a representação dos dados obtidos com as pesagens dos caminhões, 

nota-se que a região central e seus arredores possui uma quantidade de resíduos 

sólidos urbanos com aproximadamente 15 ton/dia de resíduos. 

Paz et al. (2011) realizaram um estudo sobre a valoração econômica com a 

reciclagem de resíduos sólidos gerados no município de Recife, Pernambuco. Desta 

forma, os autores constataram que o município de Recife gera um valor aproximado 

de 2.300 ton/dia de resíduos sólidos. Este valor obtido na composição gravimétrica é 
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154,25 vezes maior que o obtido na região central do município de Itacoatiara. Desta 

forma, essa alta variação é provocada por diversos fatores e, um destes é a 

quantidade de habitantes existentes no município de Recife que segundo o IBGE 

(2010), apresenta uma população de 1.537.704 habitantes. 

A partir dos dados com os percentuais dos materiais recicláveis e a quantidade 

total de resíduos gerados na região central, pôde-se obter a estimativa por dia da 

geração de cada fração dos resíduos obtidos na composição gravimétrica conforme a 

Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Estimativa de cada fração de resíduos em Kg. 

Resíduos 
Percentual 

(%) 

Quantidade 
Total dos 

Resíduos (Kg) 

Quantidade das 
Frações dos resíduos 

(Kg) 

Matéria Orgânica 51,32 

14.910,00 

7.651,81 

Papelão 10,55 1.573,01 

Plástico Mole Colorido 10,49 1.564,06 

Rejeito 4,93 735,06 

Papel 3,86 575,53 

Tecido 3,26 486,07 

Plástico Mole Descartável 1,61 240,05 

Plástico Duro Colorido (outros) 1,54 229,61 

Metal Ferroso 1,42 211,72 

Plástico Duro Embalagem 1,41 210,23 

Outros Resíduos 1,15 171,47 

PET 1,10 164,01 

Madeira 1,09 162,52 

Isopor 1,04 155,06 

Metal Não-ferroso (Alumínio) 0,89 132,70 

Resíduos Perigosos 0,86 128,23 

Vidro (outros) 0,82 122,26 

Plástico Duro Colorido 0,71 105,86 

Tetra Pak 0,64 95,42 

Plástico Duro Torrado 0,63 93,93 

Plástico Duro Branco 0,36 53,68 

Vidro 51 0,32 47,71 

Total 100,00  14.910,00 

Fonte: Próprio autor (2019) 
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Com as informações contidas na Tabela 2, foi possível obter que a massa 

gerada dos resíduos sólidos urbanos por dia na região central do município é de 

14.910,00 Kg/dia, sendo a geração por mês de resíduos é de 447.300,00 Kg/mês e, a 

geração por ano é de 5.442.150,00 Kg/ano. 

Percebe-se que o item correspondente à maior quantidade gerada de resíduos 

é a matéria orgânica, seguida do papelão e plástico mole colorido devido à grande 

participação de feiras livres situadas na área de estudo, bem como supermercados, 

residências e outros que acabam gerando restos orgânicos e materiais recicláveis. 

Por fim, os materiais como Vidro 51, plástico duro branco e torrado possui uma 

quantidade pequena comparada com a massa total de resíduos, fato esse que pode 

ser comparado por não ser um material com alto índice de consumo na região central. 

A região central do município gera diariamente quantidades de resíduos 

maiores que em outros municípios. Estudo realizado por Araújo et al. (2015), no 

município de Barra de São Miguel, na Paraíba com população de 2.364 habitantes,  

obteve em seu estudo, valores de matéria orgânica de 787,97 Kg/dia, em seguida 

papel e papelão com 270,71 Kg/dia, outros resíduos 232,39 Kg/dia, plástico 109,4 

Kg/dia, vidro 17,59 Kg/dia e metal 12,01 Kg/dia.  

 

6.4 Análise do valor econômico dos resíduos gerados 

 

6.4.1  Mercado de materiais recicláveis no município  
 

Em busca de compreender melhor o funcionamento da dinâmica de compra e 

venda dos materiais recicláveis no município de Itacoatiara/AM, o fluxograma a seguir 

(Figura 14) apresenta os principais atores envolvidos no mercado de compra e venda 

de materiais recicláveis no município. As setas simbolizam o encaminhamento dos 

mesmos. 
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Figura 14 - Fluxograma da dinâmica de compra e venda dos materiais recicláveis. 

 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

A dinâmica de compra e venda dos materiais recicláveis envolve atores que 

podem ser incluídos em 3 grupos diferentes: 

• Grupo X: Este grupo engloba os profissionais que geram ou coletam 

diretamente os materiais com potencial de reciclagem, vendendo-os em seguida para 

os representantes do Grupo Y. Neste grupo estão incluídos os grandes geradores, 

como estabelecimentos comerciais, bem como os catadores, tanto os que atuam 

individualmente, quanto aqueles que estão organizados em associações, como a 

ASCALITA (Associação de Catadores de Lixo de Itacoatiara/AM); 

• Grupo Y: Este grupo engloba as empresas que compram os materiais 

recicláveis diretamente do Grupo X, vendendo-os em seguida para os representantes 

do Grupo Z. Neste grupo estão incluídos os grandes compradores existentes no 

município de Itacoatiara, como empresa local A, B e C, todas tem suas próprias 

necessidades e compram diferentes materiais; 

• Grupo Z: Este grupo engloba as empresas que compram os materiais 

recicláveis diretamente do Grupo Y. Neste grupo estão incluídos os grandes 

compradores existentes em Manaus/AM, como empresa de Manaus A, B, C e D. 
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6.4.2  Levantamento dos preços dos materiais recicláveis comercializados no 

município 
 

Com a apresentação da dinâmica de compra e venda dos materiais recicláveis 

no município, entrou-se em contato com representantes dos grupos X e Y de forma a 

levantar os valores de compra e venda dos resíduos encontrados na composição 

gravimétrica. Os valores obtidos estão apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Quantificação dos valores de compra e venda dos materiais recicláveis em Kg. 

 
ASCALITA Empresa Local A Empresa Local B Empresa Local C Média das Empresas 

Valor de 
Venda 

Valor de 
Compra 

Valor de 
Venda 

Valor de 
Compra 

Valor de 
Venda 

Valor de 
Compra 

Valor de 
Venda 

Valor de 
Compra 

Valor de 
Venda 

Tipos de Resíduos    

Papel/papelão R$0,10 R$0,10 R$0,40 - - - - R$0,10 R$0,40 

Plástico mole 
colorido 

R$0,25 - - R$0,15 R$0,30 - - R$0,15 R$0,30 

Plástico duro 
branco 

R$0,40 - - R$0,30 R$0,45 - - R$0,30 R$0,45 

Plástico duro 
colorido 

R$0,25 - - R$0,15 R$0,30 - - R$0,15 R$0,30 

Plástico duro 
torrado 

R$0,40 - - R$0,10 R$0,20 - - R$0,10 R$0,20 

Metal ferroso R$0,20 - - - - R$0,15 R$0,30 R$0,15 R$0,30 

Metal não-ferroso 
(cobre) 

13,00 - - - - R$13,00 R$16,00 R$13,00 R$16,00 

Metal não-ferroso 
(alumínio) 

R$2,50 - - R$2,50 R$3,50 R$3,00 R$3,50 R$2,75 R$3,50 

Vidro 51 R$0,15 - - R$0,10 R$0,20 R$0,15 R$0,30 R$0,13 R$0,25 

Pet R$0,40 - - R$0,20 R$0,35 - - R$0,20 R$0,35 

Plástico duro de 
embalagem 

R$0,40 - - R$0,30 R$0,45 - - R$0,30 R$0,45 

Fonte: Próprio autor (2019)
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Observa-se na Tabela 3 que os materiais com maiores valores de compra pelas 

empresas locais do município de Itacoatiara-AM são os metais não-ferrosos (cobre e 

alumínio) e os com menores valores de compra são os plásticos duros torrados e 

papeis/papelões. Os materiais do tipo vidro foram separados em vidros (outros) e 

vidros 51 na caracterização gravimétrica dos resíduos (Figura 12), devido as 

empresas só comprarem os vidros do tipo 51. Quanto aos plásticos, observa-se que 

existem uma variedade de tipos de plásticos que é comprado por apenas uma 

empresa, sendo a local B e que atendem as necessidades dos diferentes 

compradores situados em Manaus conforme a Figura 14. 

Araújo et al. (2015) estabelecem os preços dos materiais recicláveis no interior 

do Estado da Paraíba, e nota-se que o material mais valorizado é o cobre, sendo esse 

comprado pelo valor de R$ 3,60, em seguida o alumínio custa R$ 2,70. Entretanto, 

dentre alguns materiais desvalorizados, estão o vidro (R$ 0,05), papelão (R$0,09) e 

ferro (R$ 0,10). Observa-se que os materiais comercializados no município de 

Itacoatiara apresentam valores similares com os materiais do tipo alumínio, papelão e 

vidro, acarretando a um valor padrão em cidades brasileiras. 

Já para Feitosa et al. (2018), o custo de alguns materiais recicláveis em seu 

estudo foi de papelão R$ 0,08, papel branco R$ 0,14, jornal R$ 0,09 e PET R$ 0,40. 

Com isso, os valores de diversas cidades variam conforme as necessidades 

presentes, porém nota-se uma similaridade de alguns materiais estudados em relação 

ao preço dos resíduos recicláveis em comparação com o município de Itacoatiara/AM. 

Segundo Amazonas (2016), em seu levantamento de informações sobre os 

materiais recicláveis, a ASCALITA informou os valores de venda dos materiais 

recicláveis comercializados no município no ano de 2014, tendo como valores, os 

materiais de PET R$ 0,60, Plástico Duro R$ 0,30, Plástico Mole R$ 0,50, Alumínio R$ 

2,00, Cobre R$ 10,00, Metal R$ 3,00, Ferro R$ 0,10 e Vidro R$ 0,10. Percebe-se então 

que após 5 anos, houve novos materiais coletados pela ASCALITA, como o 

papel/papelão e o destrinchamento dos plásticos e os valores de venda dos materiais 

recicláveis variaram conforme esse tempo. 

Entretanto, foram obtidos no ano de 2014, duas empresas locais que 

trabalhavam com a comercialização dos materiais recicláveis em Itacoatiara. Desta 

forma, observa-se que durante 5 anos atrás, os valores de compra/venda da primeira 

empresa eram de Ferro R$ 0,20/R$ 0,25, Alumínio R$ 2,00/R$ 2,40, Garrafa de Vidro 
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R$ 0,10/R$ 0,15, Bateria R$ 1,00/R$ 1,02, Cobre R$ 10,00/R$ 11,00. Porém, os 

valores de compra/venda da segunda empresa analisada era de PET R$ 0,60/R$ 

2,45, Vidro R$ 0,10/R$ 0,20, Latinha R$ 2,00/R$ 2,60 e Alumínio R$ 1,60/R$ 2,20 

(AMAZONAS, 2016). Sendo assim, percebe-se que após 5 anos, os valores de 

compra e venda dos materiais recicláveis variaram, tendo uma queda em alguns 

materiais e em outros um aumento nos valores de compra/venda e, ainda, ocorreu a 

comercialização de novos resíduos recicláveis. 

 

6.4.3  Ganho econômico dos resíduos recicláveis da região central 

 

Considerando as quantidades, tipos de resíduos com potencial para reciclagem 

e os valores médios de compra e venda dos materiais, estimou-se o ganho econômico 

pela venda dos resíduos recicláveis produzidos na região central do município de 

Itacoatiara/AM, caso fosse implantado sistema de coleta seletiva na região.  

A Tabela 4 apresenta o ganho econômico com os resíduos inorgânicos 

passíveis de reciclagem para duas situações distintas:  

• Situação 1: decorre caso o Grupo X, conforme a Figura 14, coletasse os 

materiais recicláveis oriundos da região central e vendesse diretamente para 

empresas locais situadas em Itacoatiara/AM; 

• Situação 2: decorre caso o Grupo X coletasse os materiais recicláveis oriundos 

da região central e vendesse diretamente para as empresas de materiais recicláveis 

em Manaus. 

De acordo com a Tabela 4, percebe-se que na primeira situação, o ganho 

econômico, caso houvesse ações de coleta seletiva, ou o desperdício por não haver 

essas ações é de R$ 989,59 por dia no município, R$ 29.687,70 durante um mês e 

durante um ano é R$ 361.200,35 de desperdício ou ganho econômico dos resíduos 

recicláveis gerados na região central. Nesse cenário, os maiores ganhos renderiam 

no mês de maio por dia de R$ 364,93 de metal não-ferroso (alumínio), R$ 234,61 

plástico mole colorido e R$ 214,85 de papel/papelão.  

Já na segunda situação, o ganho econômico seria de R$ 2.095,23 por dia no 

município, R$ 62.856,90 durante um mês e durante um ano seria R$ 764.758,95. 

Nessa situação, os maiores ganhos renderiam no mês de maio por dia R$ 859,41 de 

papel/papelão, R$ 469,22 de plástico mole colorido e R$ 464,45 de metal não-ferroso 
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(alumínio). Entretanto, apesar do município obter um ganho de R$ 764.755,30 por 

ano, o mesmo teria que investir em equipamentos modernos, essenciais para manter 

as condições eficiente do processo de operação das atividades de enfadamento, 

trituração dos resíduos, armazenamento e outros, ou seja, realizar de forma mais 

eficiente o beneficiamento dos materiais recicláveis oriundos da região central do 

município de Itacoatiara/AM. 

 

Tabela 4 - Ganho econômico dos materiais recicláveis. 

Tipos de Resíduos 
Quantidade 

(kg/dia) 

Valor de 
Compra 
(média) 

Ganho 
Econômico 
(situação 1) 

Valor de 
Venda 

(média) 

Ganho 
Econômico 
(situação 2) 

Papel/papelão 2.148,53 R$0,10 R$214,85 R$0,40 R$859,41 

Plástico mole 
colorido 

1.564,06 R$0,15 R$234,61 R$0,30 R$469,22 

Metal ferroso 211,72 R$0,15 R$31,76 R$0,30 R$63,52 

Plástico duro de 
embalagem 

210,23 R$0,30 R$63,07 R$0,45 R$94,60 

PET 164,01 R$0,20 R$32,80 R$0,35 R$57,40 

Metal não-ferroso 
(alumínio) 

132,70 R$2,75 R$364,93 R$3,50 R$464,45 

Plástico duro 
colorido 

105,86 R$0,15 R$15,88 R$0,30 R$31,76 

Plástico duro torrado 93,93 R$0,10 R$9,39 R$0,20 R$18,79 

Plástico duro branco 53,68 R$0,30 R$16,10 R$0,45 R$24,16 

Vidro 51 47,71 R$0,13 R$6,20 R$0,25 R$11,93 

Metal não-ferroso 
(cobre) 

- R$13,00 - R$16,00 - 

TOTAL 4732,43  R$989,59  R$2.095,23 

Fonte: Próprio autor (2019) 

 

Guimarães & Bernhard (2015) obteve o ganho econômico dos materiais 

recicláveis produzidos pelas residências na área urbana de Tefé/AM. Em seu estudo, 

o mesmo determinou valores mínimos obtidos por meio de dados da Secretaria de 

Meio Ambiente do município e valores máximos, a partir dos dados coletados em seu 

próprio estudo. Diante disso, o autor avaliou o ganho dos materiais como plástico, 

papel/papelão, metal não-ferroso (alumínio) e vidro e assim, obteve por mês de 

R$117.510,00 até R$255.150,00 de ganho econômico para o município provenientes 

de resíduos sólidos recicláveis caso houvesse ações de coleta seletiva. Com os 

resultados obtidos na região central no município de Itacoatiara/AM, percebe-se que 
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os valores são inferiores ao estudo anterior, por principal motivo a abrangência da 

área do estudo, sendo que a presente pesquisa relata somente a região central do 

município a qual, abrange 9 bairros. 

Entretanto, Buzin et al. (2008) realizaram o cálculo do ganho econômico dos 

resíduos sólidos gerados na cidade de Goiânia – GO, com isso os mesmos obtiveram 

um ganho de plástico R$ 128,805 por dia, papel/papelão R$ 43,105 e metal R$ 12,066, 

tendo um ganho diário de R$ 183.976,74, realizando um total de R$ 5.519,302 por 

mês e o valor de R$ 67.151,510 por ano. Desta forma, a quantificação da valorização 

dos resíduos sólidos urbanos provenientes da região central do município de 

Itacoatiara/AM é superior ao estudo citado anteriormente, um dos fatores que podem 

explicar essa variação é a quantificação de diferentes materiais que são 

comercializados no município, enquanto que no estudo de Buzin, foram realizados os 

cálculos para apenas 3 materiais recicláveis. 

Sendo assim, percebe-se que mesmo com uma pequena variedade de 

resíduos ou até mesmo com grandes variedades, a iniciativa de ações voltadas para 

reciclagem em diferentes municípios deve ser de suma importância, promovendo a 

valorização destes resíduos, bem como a diminuição da carga de materiais que tem 

sua disposição final ocorrendo em lixões a céu aberto ou aterros sanitários. 

Vale destacar que o valor econômico obtido neste estudo se refere apenas ao 

resíduo que chega ao lixão. Entretanto, longo das etapas que incluem desde sua 

geração até sua disposição final, parte do resíduo efetivamente produzido na região 

central, em especial o reciclável, pode ser desviado do sistema de coleta regular, 

sendo coletada por catadores individuais ou vendida diretamente para empresas. 

Sendo assim, na prática, os valores dos ganhos estimados podem ser ainda maiores. 
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7  CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Através da obtenção das rotas de coleta dos resíduos sólidos, podemos 

concluir a existência de 3 rotas de coleta que abrangem 9 bairros oriundos da região 

central do município, realizando a coleta em todas as ruas dos mesmos. Desta forma, 

percebeu-se que as rotas realizam várias vezes os chamados “percursos 

improdutivos”, sendo aqueles trechos em que o veículo não exerce a coleta, 

realizando somente o deslocamento de um ponto a outro. Sendo assim, deve-se 

ocorrer o planejamento da otimização das rotas de coleta para que, não ocorra os 

“percursos improdutivos”, de forma a minimizar os gastos com combustíveis e 

manutenções com veículos, melhorando assim, a trabalhabilidade dos funcionários.  

A caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos da região central 

do município de Itacoatiara/AM indicou um percentual de materiais orgânicos de 

51,32% e de materiais recicláveis de 37,40%, destacando-se papel/papelão e plástico 

mole, com baixa produção de rejeitos 4,93%. O alto percentual de material orgânico e 

de material reciclável é provocado principalmente pela área selecionada para o estudo 

se tratar da região central do município, onde a mesma possui diversos 

supermercados, comércios, feiras livres e residências que produzem em quantidades 

elevadas esses materiais orgânicos e inorgânicos, atribuindo assim, o alto percentual 

na composição. 

Quanto à estimativa da produção de resíduos sólidos urbanos provindos da 

região central do município, obteve-se um total de 14.910,00 Kg de resíduos sólidos 

por dia sendo destinados à disposição final, o que revela uma quantidade anual de 

aproximadamente 5.442 ton de resíduos sendo disposta no lixão municipal.  

Caso os materiais recicláveis gerados na região central do município fossem 

coletados e vendidos para empresas de reciclagem aqui do município, estima-se que 

poderia haver um ganho econômico de R$ 989,59 por dia no município, R$ 29.687,70 

durante um mês e durante um ano é R$ 361.200,35. Já se essa venda fosse realizada 

diretamente com empresas de Manaus, esse ganho seria ainda maior, de R$ 2.095,23 

por dia, R$ 62.856,90 durante um mês e durante um ano seria R$ 764.758,95. Com 

isso, percebe-se o desperdício que o município está tendo com a falta de iniciativas 

de coleta seletiva na região.  

Ao final do estudo, analisando os dados apresentados, pode-se dizer que 

devido à elevada quantidade de resíduo inorgânico encontrado e os valores da 
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comercialização dos materiais recicláveis, a implementação de ações que promova a 

coleta seletiva no município é interessante e necessária, podendo contribuir para 

redução do material que é disposto no lixão e reaproveitamento do mesmo. 

Entretanto, é importante investir em um sistema de coleta eficiente e com condições 

de trabalho adequadas para promover essas atividades.  

Para futuros estudos, sugere-se a) estudar a composição gravimétrica, 

produção de resíduos e o ganho econômico para os demais bairros e localidades da 

cidade, tendo em vista que esse valor pode ser ainda maior para o município; b) 

realizar um estudo detalhado dos os custos da implementação e operação de um 

sistema de coleta seletiva no município; c) analisar o reaproveitamento do material 

orgânico produzido para a compostagem; e d) desenvolver estudo referente aos 

resíduos perigosos, composto principalmente por pilhas, baterias, lâmpadas e partes 

de eletrônicos encontrados na composição gravimétrica, relacionados com ações que 

promova a implementação da logística reversa no município, para balizar a correta 

disposição final dos mesmos. 
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APÊNDICE A – Quantificação da valorização dos materiais recicláveis. 

          

 QUANTIFICAÇÃO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS ITACOATIARA/AM  

            

 EMPRESA: _____________________________________________________   DATA: ___/___/______  

 RESPONSÁVEL: _________________________________________________  

            

 

TIPO DE RESÍDUO 
GERAÇÃO 
(KG/DIA) 

VALOR DE 
COMPRA (KG) 

VALOR DE 
VENDA (KG) 

EMPRESA QUE 
COMPRA OS 
RESÍDUOS   

OBS: 
__________________________________ 
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APÊNDICE B – Quantificação da caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos. 

CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

                    

Nº Resíduos 1ª amostragem   2ª amostragem   Média   

  Peso (Kg) %   Peso (Kg) %   Peso (Kg) %   

1 

Matéria Orgânica - Parte 1 10,43 12,65   12,65 15,37   11,54 14,01   

Matéria Orgânica - Parte 2 21,53 26,12   14,99 18,21   18,26 22,17   

Matéria Orgânica - Parte 3 13,84 16,79   11,10 13,49   12,47 15,14   

TOTAL 45,80 55,55   38,74 47,07   42,27 51,32   

                      

2 

Papelão - Parte 1 3,65 4,42   3,71 4,50   3,68 4,46   

Papelão - Parte 2 4,09 4,95   4,23 5,13   4,16 5,04   

Papelão - Parte 3 0,41 0,50   1,32 1,60   0,86 1,05   

TOTAL 8,14 9,87   9,25 11,23   8,69 10,55   

                      

3 Papel  2,38 2,88   3,98 4,84   3,18 3,86   

                      

4 Tecido 2,00 2,42   3,38 4,10   2,69 3,26   

                      

5 Metal Não-ferroso (Alumínio) 0,88 1,07   0,59 0,72   0,74 0,89   

                      

6 Metal Ferroso 0,63 0,76   1,71 2,08   1,17 1,42   

                      

7 Resíduos Perigosos 0,62 0,75   0,79 0,96   0,71 0,86   

                      

8 Outros Resíduos 0,70 0,84   1,20 1,46   0,95 1,15   

                      

9 Vidro (51) 0,00 0,00   0,54 0,65   0,27 0,32   

                      

10 Vidros (Outros) 0,58 0,70   0,78 0,94   0,68 0,82   

                      

11 Madeira 0,41 0,49   1,40 1,70   0,90 1,09   

                      

12 Rejeito 5,76 6,99   2,36 2,87   4,06 4,93   

                      

13 Tetra Pak 0,42 0,51   0,64 0,78   0,53 0,64   

              

14 Isopor 0,87 1,06   0,85 1,03   0,86 1,04   

                      

15 Plástico Mole (Descartável) 1,09 1,32   1,56 1,89   1,32 1,61   

                      

16 Plástico Duro Torrado 0,20 0,24   0,85 1,03   0,52 0,63   

                      

17 PET 0,81 0,98   1,00 1,21   0,90 1,10   

                      

18 Plástico Duro Colorido 0,37 0,45   0,80 0,97   0,59 0,71   

                      

19 
Plástico Duro Colorido 

(Outros) 
1,27 1,54   1,27 1,54   1,27 1,54   

                      

20 Plástico Duro Branco 0,00 0,00   0,60 0,73   0,30 0,36   

                      

21 Plástico duro Embalagem 0,97 1,17   1,35 1,64   1,16 1,41   

                      

22 

Plástico Mole Colorido - Parte 
1 

5,16 6,25   2,60 3,15   3,88 4,70   

Plástico Mole Colorido - Parte 
2 

1,98 2,40   4,46 5,41   3,22 3,90   

Plástico Mole Colorido - Parte 
3 

1,45 1,75   1,66 2,02   1,55 1,88   

TOTAL 8,58 10,40   8,71 10,58   8,64 10,49   

TOTAL 82,44 100   82,30 100,00   82,37 100,00   
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ANEXO A – Programação de coleta de lixo semanal de Itacoatiara-AM. 

Fonte: Secretaria Municipal de Infraestrutura de Itacoatiara/AM (2018) 

 

Item Bairro/local 
Dias de coleta Turno 

Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Diurno Noturno 

1 

ARAÚJO COSTA, 
BECOS DA PRAINHA, 
CENTRO, COLÔNIA, 
IRACY, JAUARY I, 
PEDREIRAS, SANTA 
LUZIA, SANTO 
ANTÔNIO e SÃO 
JORGE   

X X X X X X 

  

X 

2 

BAIRRO DA PAZ, 
BECOS DO JAUARY, 
CONJ. JACAREZINHO, 
CONJ. PORANGA, 
CONJ. DONA RAQUEL, 
EDUARDO BRAGA I, 
EDUARDO BRAGA II, 
JARDIM ADRIANA, 
JARDIM AMANDA, 
JARDIM FLORESTAL, 
JARDIM LORENA, 
JARDIM MICHELE, 
MAMOUD AMED, 
MOISÉS ISRAEL e 
NOGUEIRA JR.   

X   X   X   X   

3 
BECO DO IRACY, 
MUTIRÃO I, MUTIRÃO II 
e SÃO FRANCISCO 

  X X   X   X X   

5 

CONJ. NOVO 
HORIZONTE, 
CONJUNTO CIDADÃO 
e CONJUNTO SHAM 

  X   X   X X X   

6 
JAUARY II e SÃO 
CRISTOVÃO 

    X   X   X X   

7 
PIÇARREIRA e SÃO 
RAIMUNDO 

  X X     X   X   

8 TIRADENTES     X X   X X X   

Obs.: O CENTRO há coleta tanto noturno quanto diurno 
 
COLETA DA ESTRADA AM 010 E VICINAIS – TODAS AS QUINTAS-FEIRAS  

 

1 

COM. NOVA CANAÃ, 
COM. SÃO JORGE - 1º 
PONTE, VICINAIS 
RONDON I e II, 
VICINAIS - CANAÇARI, 
VICINAIS DO PIQUIA, 
VICINAL - PENHA, 
VICINAL - LAGO DE 
SERPA, COMUNIDADE 
BETEL e COM. Nª Sr.ª 
JACAREZINHO         

X 

    

X 

  


