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UFPA – Universidade Federal do Pará
PIB – Produto Interno Bruto
COSAMPA – Companhia de Saneamento do estado do Pará

APRESENTAÇÃO DO PGIRS

Os trabalhos realizados dentro do Contrato Nᵒ 12/2019 firmado entre o MUNICÍPIO
DE BELÉM e o CONSÓRCIO EGIS AMPLA, através da Unidade Coordenadora do
Programa de Saneamento da Bacia da Estrada Nova – UCP/PROMBABEN, tiveram
como objetivo a ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO
BÁSICO, a REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE
RESÍDUOS SÓLIDOS e a ELABORAÇÃO DA POLÍTICA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO BÁSICO E DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,
BELÉM – PA.

Na elaboração da REVISÃO E ATUALIZAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA
DE RESÍDUOS SÓLIDOS foi atendida a Lei nº 11.445/2007, atualizada pela Lei nº
14.206/2020, bem como da Lei 12.305/2010 referente a Política Nacional de Resíduos
Sólidos.

Os produtos desenvolvidos foram analisados e atestados por um Comitê Executivo,
instituído pelo Decreto nº 94.825-PMB, de 16 de outubro de 2019, com a participação
dos seguintes membros:
Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN
Adriana Magalhães Alves – Titular e Coordenadora
Orlando Gouvêa Gomes – Suplente
Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE, substituída pela
atual Agência Reguladora de Belém – ARBEL, criada pela Lei 9.576 de 22 de maio de
2020
Bruno Penna Hachem – Titular (*)
Alessandra Machado Noronha – Suplente (*)
(*) conforme nomeação de substituição pelo Decreto nº 97.583 -PMB de 14 de outubro
de 2020, por:
Evelyn Thais Abreu de Souza – Titular
Elenilce Monteiro de Freitas – Suplente
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Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA
Reginaldo César Sanches da Silva – Titular
Thamna Maíra Lourinho Silva – Suplente
Unidade Coordenadora do Programa PROMABEN II – UCP/PROMABEN
Cynthia Linhares Fernandes de Oliveira – Titular
Davidson Lennon Gouveia Rodrigues – Suplente
Secretaria Municipal de Saúde – SESMA
Lauro César Castro do Nascimento – Titular
Alessandra Santiago Borges - Suplente

No desenvolvimento dos trabalhos, além do apoio de outros profissionais destas
unidades mencionadas, houve a participação de especialistas de outros órgãos locais,
Secretarias e Coordenadorias municipais.

Os serviços objeto do PGIRS compreenderam as etapas de Diagnóstico e Propostas
Regionais, o Prognóstico, Objetivos e Metas, os Programas, Projetos e Ações,
complementados pelo planejamento do monitoramento e avaliação, da proposição de
minutas de lei e de plano de comunicação e mobilização social.

Concomitantemente ao desenvolvimento do PGIRS foi elaborado o Plano Municipal
de Saneamento Básico e sua Política no que se refere ao componente Limpeza
Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos, que serão apresentados em separado ao
presente.

Como o Termo de Referência do Edital - TDR apontou a necessidade de desenvolver
diversos temas de competência da componente do PMSB no PGIRS e vice-versa, ou
seja, temas relacionados ao PGIRS no TDR do PMSB, além da condição de
desenvolvimento concomitante, optou-se em estruturar um documento comum e
abrangente, sempre que possível, que atendesse simultaneamente a ambos os
Produtos.
A Caracterização Geral do município, onde estão apresentados os dados e as
informações gerais, a situação institucional, a situação da sustentabilidade financeira
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dos serviços do município, os indicadores socioeconômicos e financeiros, a situação
do desenvolvimento urbano e habitação, a situação ambiental e de recursos hídricos,
a situação da saúde pública perante o saneamento básico e a inserção do município
na Região Metropolitana de Belém, por ser um documento muito volumoso, está
apresentada em separado, no VOLUME I do Plano Municipal de Saneamento Básico
podendo ser consultado a qualquer tempo. Neste documento são encontrados ainda
a definição das bacias hidrográficas, a projeção populacional e de domicílios e a
distribuição espacial destas em cada bacia hidrográfica.

No Item 1 do PGIRS foram desenvolvidos os seguintes subitens: caracterização dos
resíduos quanto a origem, a classificação, o volume, a identificação dos passivos
ambientais, o manejo, o tratamento e destino final os resíduos sólidos, bem como a
caracterização da coleta seletiva.

No Item 2, referente ao PROGNÓSTICO, OBJETOS E METAS foram desenvolvidas
os seguintes temas: definição do planejamento estratégico, dos princípios e diretrizes,
dos cenários, dos objetivos e metas, da seleção do cenário de referência, das
alternativas institucionais da gestão dos serviços, da projeção das demandas, da
identificação das alternativas técnicas, de metodologia de identificação de áreas
potencialmente favoráveis para implantação de aterro sanitário, de alternativas de
reaproveitamento, de manejo diferenciado para os resíduos de saúde, dos planos de
gerenciamento

de

resíduos

sólidos,

dos

procedimentos

operacionais,

responsabilidades e regras para os serviços de limpeza pública e ainda as formas e
limites de participação do poder público local na coleta seletiva e logística reversa.

No Item 3, têm-se os PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES, com a apresentação da
proposição detalhada de cada projeto e ação, bem como com a hierarquização dos
programas de intervenção prioritária, a compatibilização do PGIRS com os objetivos
do Desenvolvimento Sustentável e o cronograma físico-financeiro de implantação dos
programas e ações propostas.

Em seu Item 4, apresenta-se material comum entre o PGIRS e o PMSB para
monitoramento e avaliação, que além da parte textual é acompanhada por uma
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planilha “excel” aberta para lançamento dos dados visando sistematizar o cálculo dos
indicadores, disponibilizada para o CONTRATANTE.

Finalizando apresenta-se no Item 5, a versão final da Minuta do Projeto de Lei da
Política de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos e do Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos de Belém, comum ao PGIRS e PMSB.

O Relatório de Eventos do PGIRS desenvolvido em conjunto com o Plano Municipal
de Saneamento Básico – PMSB, está apresentado no VOLUME IX deste último, onde
está apresentado o histórico dos eventos efetuados, destacando-se as audiências
públicas iniciais e a consulta pública final, esta motivada pela crise de saúde pública
referente ao COVID 19, que impediu a realização de eventos presenciais.

Como anexos a este documento têm-se:


Anexo 1 - Caderno de Mapas, em tamanho A3, na sua escala cartográfica
original de elaboração e em formato PDF, de acordo com a sequência de figuras
apresentadas no texto corrido.



Anexo 2 - Relatório do Estudo da Composição Gravimétrica dos Resíduos
Sólidos
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I – DIAGNÓSTICO TÉCNICO E PARTICIPATIVO
1. ANÁLISE DO ARCABOUÇO LEGAL

1.1. ANÁLISE DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

Os recursos ambientais ao longo dos tempos foram explorados pelo homem de forma
desordenada, tornando o Meio Ambiente fonte de grande preocupação. A Carta
Magna Federal representa um marco na legislação ambiental brasileira, sendo a
primeira a tratar ostensivamente da questão ambiental, trazendo mecanismos para
sua proteção e controle, sendo apontada por alguns como “Constituição Verde”, pois
é a responsável pela elevação do meio ambiente à categoria dos bens protegidos pelo
ordenamento jurídico.

A Constituição de 1988 trouxe dispositivos que ressaltam a importância do serviço de
saneamento básico, tais como a competência exclusiva da União para instituir
diretrizes para o saneamento básico e promover planos de desenvolvimento social,
vejamos:
“Art. 21. Compete à união: IX - elaborar e executar planos nacionais e
regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e
social; XX - instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive
habitação, saneamento básico e transportes urbanos; (...)”

Ainda com relação aos dispositivos de proteção instituídos pela Carta Magna
podemos destacar a competência comum dos entes federativos para promover a
melhoria das condições de saneamento básico, previsto no artigo 23, incisos VI e IX,
a corroborar:
“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios:
VI - proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas
formas;
IX - promover programas de construção de moradias e a melhoria das
condições habitacionais e de saneamento básico; (...)”

Para se assegurar esse direito, o Poder Público através de todos os entes políticos,
tem a incumbência de preservar e controlar a poluição em todas as suas formas.
Sendo reconhecida pela Constituição Federal de 1988 a autonomia dos Municípios
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para legislarem sobre matérias de interesse local. Tal prerrogativa decorre do disposto
no art. 30, inciso I, da Carta Magna Federal, assim redigido:
“Art. 30. Compete aos Municípios:
I - legislar sobre assuntos de interesse local; (…)”

Através dessa prerrogativa, foi conferida aos municípios a competência e a
legitimidade para editarem normas de abrangência específica nas suas respectivas
extensões territoriais.

Importante ressaltar, também, que Constituição Federal de 1988 regularizou a matéria
ambiental, bem como concebeu o direito ao meio ambiente sadio como um direito
fundamental do indivíduo, instituindo a proteção do meio ambiente como princípio da
ordem econômica, no art. 170.
“Art. 170. A ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e
na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme
os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios:
VI - defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado
conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos
de elaboração e prestação; (...)”

Assim, podemos firmar que conforme preconizado por nossa Constituição o serviço
público de saneamento básico deve ser impreterivelmente disponibilizado pelo Estado
a todos os brasileiros, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Desta forma, cabe ao poder público e a coletividade preservar o Meio Ambiente,
conforme muito bem preconizado nos termos do artigo 225, da Constituição Federal
de 1988, in verbis:
“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado,
bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondose ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para
as presentes e futuras gerações.
§ 1º Para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao Poder Público: preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo
ecológico das espécies e ecossistemas; - preservar a diversidade e a
integridade do patrimônio genético do País e fiscalizar as entidades
dedicadas à pesquisa e manipulação de material genético; - definir, em todas
as unidades da Federação, espaços territoriais e seus componentes a serem
especialmente protegidos, sendo a alteração e a supressão permitidas
somente através de lei, vedada qualquer utilização que comprometa a
integridade dos atributos que justifiquem sua proteção; exigir, na forma da lei,
para instalação de obra ou atividade potencialmente causadora de
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significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto
ambiental, a que se dará publicidade; - controlar a produção, a
comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que
comportem risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente; promover a educação ambiental em todos os níveis de ensino e a
conscientização pública para a preservação do meio ambiente; - proteger a
fauna e a flora, vedadas, na forma da lei, as práticas que coloquem em risco
sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies ou submetam os
animais a crueldade.
§ 2º Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio
ambiente degradado, de acordo com solução técnica exigida pelo órgão
público competente, na forma da lei.
§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente
sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e
administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos
causados.
§ 4º A Floresta Amazônica brasileira, a Mata Atlântica, a Serra do Mar, o
Pantanal Mato- Grossense e a Zona Costeira são patrimônio nacional, e sua
utilização far-se-á, na forma da lei, dentro de condições que assegurem a
preservação do meio ambiente, inclusive quanto ao uso dos recursos
naturais.
§ 5º São indisponíveis as terras devolutas ou arrecadadas pelos Estados, por
ações discriminatórias, necessárias à proteção dos ecossistemas naturais.
§ 6º As usinas que operem com reator nuclear deverão ter sua localização
definida em lei federal, sem o que não poderão ser instaladas.”

Diante do exposto, resta cristalino que a preservação do Meio Ambiente é de natureza
constitucional, cabendo não só ao Poder Público, mas também à coletividade,
fiscalizar e fazer valer os preceitos previstos na Carta Magna Federal.

Conclui-se, portanto, que a preocupação de preservar e proteger o Meio Ambiente
não é de hoje, pois está há muito tempo presente no nosso ordenamento jurídico,
cabendo a cada unidade e esfera da federação “fazer a sua parte”, dentro do exercício
de suas respectivas competências.

1.2. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO FEDERAL INFRACONSTITUCIONAL

Em continuação a análise infraconstitucional, em agosto de 2010, surgiu a Lei
12.305/2010, que estabeleceu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, realizando
alterações

na

Lei

9.605/98

dando

outras

providências,

foi

devidamente

regulamentada através do Decreto 7.404, de 23 de dezembro de 2010, que criou o
Comitê Interministerial da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê
Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, e deu outras
providências.
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A legislação supramencionada trouxe uma nova perspectiva na regularização dos
resíduos sólidos, implementando diretrizes, dispondo sobre seus princípios, objetivos
e instrumentos para o setor. A Lei nº 12.305/2010 ampliou as concepções trazidas
pela Lei nº 11.445/2007, no tocante ao eixo de saneamento, estabelecendo
obrigações e responsabilidades compartilhadas para todos os agentes envolvidos,
desde a geração até a destinação final (administração pública, geradores de resíduos
e sociedade civil).
A Lei 12.305/2010 trouxe em seu art. 4o, um conjunto de princípios, objetivos,
instrumentos e diretrizes que deverão ser adotados pelos entes da federação, com
vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos
resíduos sólidos.

Considerando os artigos trazidos pela Lei 12.305/2010, merece evidência a
concepção de dispositivos voltados à gestão integrada e ao gerenciamento dos
resíduos sólidos, contemplando a identificação e as responsabilidades dos
geradores, do poder público e dos consumidores; diferenciação entre resíduos
(passíveis de reaproveitamento e reciclagem) e rejeitos (sujeitos à disposição final);
instrumentalização da coleta seletiva; criação de sistemas de logística reversa;
estímulo às cooperativas e outras formas de associação dos catadores de materiais
recicláveis; incentivo à formação de associações intermunicipais que possibilitem o
compartilhamento das tarefas de planejamento, regulação, fiscalização e prestação
de serviços de acordo com tecnologias adequadas à realidade regional, entre outras.

Os objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos são deliberados no artigo 7º
da Lei 12.305/2010, como sendo a proteção da saúde pública e da qualidade
ambiental; não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos
sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; estímulo
à adoção de padrões sustentáveis de produção e consumo de bens e serviços;
desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de minimizar
impactos ambientais; redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
incentivo à indústria da reciclagem, tendo em vista fomentar o uso de matériasprimas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados.
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O artigo 9º, do mesmo diploma legal, contempla no tocante a gestão de resíduos
sólidos uma ordem de prioridades que devem ser consideradas, sendo elas na
seguinte estruturação: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento
dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.

De acordo com artigo 12 da legislação de resíduos sólidos, compete a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios organizarem e manterem, de forma
conjunta, o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos
(Sinir), articulado com o Sistema Nacional de Informações em Saneamento Básico
(Sinisa) e o Sistema Nacional de Informação sobre Meio Ambiente (Sinima).

A Lei 12.305/2010 apresentou em seu artigo 19 requisitos mínimos que devem
contemplar o plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, dentre eles
podemos elencar diagnóstico com origem e identificação de áreas próprias para
disposição final, observado o plano diretor (artigo 11, inciso I e II); A legislação
também prevê a possibilidade de soluções compartilhadas com outros municípios
(artigo 11, inciso III); Dentre os requisitos previstos no mencionado artigo, podemos
salientar a preocupação com a educação ambiental que impulsionem através de
programas a não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos
sólidos (artigo 11, inciso X); O reportado artigo apresenta no tocante a programas de
ações, a importância da participação de cooperativas ou associações de catadores
de materiais (artigo 11, inciso IX);

Deve constar, também, no plano municipal de resíduos sólidos o sistema de cálculo
dos custos da prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos, bem como a forma de cobrança desses serviços, não deixando ser
observada a Lei nº 11.445, de 2007; (artigo 19, inciso XIII);

Outro importante ponto que deve ser observado, no que concerne ao plano municipal
de gestão integrada de resíduos sólidos, especificado no artigo 19, inciso XV, da Lei
nº 12.305/2010, diz respeito às formas de participação do poder público local na
coleta seletiva e na logística reversa, devendo ser respeitado, também, a atuação e
responsabilidade acerca do ciclo de vida dos produtos com relação aos fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos, no que diz respeito às
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embalagens, pilhas, baterias, pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e
embalagens, lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz
mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes. (artigo 33, incisos I, II, III, IV,
V e VI, da Lei nº 12.305/2010). Importante salientar que o artigo 33, da Lei nº
12.305/2010, foi regulamentado pelo Decreto nº 9.177/2017, que estabeleceu
normas para assegurar a isonomia na fiscalização e no cumprimento das obrigações
imputadas aos fabricantes, aos importadores, aos distribuidores e aos comerciantes
de produtos.

Seguindo, ainda, as recomendações trazidas pelo artigo 19, inciso XIX, da Lei nº
12.305/2010, deve ser observada a frequência de revisão do plano municipal de
gestão integrada de resíduos sólidos, observado prioritariamente o período de
vigência do plano plurianual municipal.

No que tange às exigências legais trazidas pelo artigo 19, §1º, da Lei nº 12.305/2010,
em relação a municípios com menos de 20.000 (vinte mil) habitantes, indica que o
plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos terá conteúdo simplificado,
na forma do regulamento, entretanto, tal regra não se aplica aos municípios de áreas
de especial interesse turístico, estabelecidos em áreas de influência de
empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental de âmbito
regional ou nacional ou cujo território abranja, total ou parcialmente, Unidades de
Conservação (art. 19, § 3º, incisos I, II e III, da Lei 12.305/2010).

Necessário esclarecer que a existência de plano municipal de gestão integrada de
resíduos sólidos não exime o município ou o Distrito Federal do licenciamento
ambiental de aterros sanitários e de outras infraestruturas e instalações operacionais
integrantes do serviço público de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos
pelo órgão competente do Sisnama (§ 4º, do artigo 19, da Lei nº 12.305/2010).

O plano também deverá ater-se às ações específicas a serem desenvolvidas no
âmbito dos órgãos da administração pública, com vistas à utilização racional dos
recursos ambientais, ao combate a todas as formas de desperdício e à minimização
da geração de resíduos sólidos (§ 6º, do artigo 19, da Lei nº 12.305/2010). Por fim,
deve o conteúdo do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos ser
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disponibilizado para o Sinir, na forma do regulamento (§7º, do artigo 19, da Lei nº
12.305/2010).

Uma das primordiais premissas trazidas pela Lei nº 12.305/2010, é a exigência da
elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos para os
municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, de incentivos
ou financiamentos, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza
urbana e ao manejo de resíduos sólidos (art. 18, caput, da Lei nº 12.305/2010).

Dando sequência, ainda, à análise da legislação supramencionada, os artigos 20 e
21, contemplam o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, pautando os sujeitos
que deverão elaborá-los e ainda expondo o conteúdo mínimo que deverão contê-los.

1.3. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

O descarte inadequado dos resíduos sólidos urbanos ainda é um desafio às políticas
públicas de gestão ambiental no Brasil, entretanto, o Estado do Pará possui uma
vasta legislação no tocante a política de resíduos sólidos. Iniciaremos com a Carta
Magna Estadual, que manifesta no artigo 256, sobre o exercício de atividades
consideradas poluidoras ou potencialmente poluidoras e a obrigatoriedade de
promoção da conservação ambiental, pela coleta, tratamento e disposição final dos
resíduos por elas produzidos (Art. 257, da Constituição do Estado do Pará).

A Carta política preceitua, outrossim, que os poderes tanto Estaduais quanto
municipais devem garantir aos seus cidadãos saneamento básico como
abastecimento de água, esgotamento sanitário, coleta e tratamento de resíduos
sólidos e de drenagem urbana e rural, competindo aos órgãos estaduais de controle
ambiental e de administração de recursos hídricos a outorga de direito que possa
influir na qualidade ou quantidade das águas estaduais (Art. 267, caput, e § 3º, da
Constituição do Estado do Pará).

Importante destacar que a Carta Constitucional Estadual aponta como dever do
Estado o controle e fiscalização no que tange as operações de produção, transporte,
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armazenamento e utilização de medicamentos e de substâncias e produtos
psicoativos, tóxicos e radioativos, bem como controlar, fiscalizar e inspecionar
procedimentos, produtos e substâncias que compõem os perfumes, sementes,
bebidas e outros de interesse para saúde (Art. 268, da Constituição do Estado do
Pará).

O Estado do Pará, muito antes da promulgação da Lei Federal 12.305/2010, que
regulamentou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, sancionou a Lei 5.899, de
primeiro de agosto de 1995, instituindo no âmbito estadual a coleta seletiva e a
reciclagem de lixo como atividade ecológica de relevância social e de interesse
público. A aludida norma trouxe insculpida em seu parágrafo único o conceito de
coleta e reciclagem “como toda a forma organizada de classificação e
aproveitamento de resíduos urbanos, industriais, hospitalares e laboratoriais,
desenvolvida conjuntamente pela sociedade civil organizada, papeleiras, catadores
e entidades afins” (Parágrafo único, da Lei 5.899/1995).

Com sucessão na questão da reciclagem e existindo diversas formas de destinar o
lixo para o reaproveitamento, o Governo Estadual promulgou a Lei 6.510, de 09 de
dezembro de 2002, dispondo sobre a aplicação de selo-símbolo para reuso de
produtos acondicionados em recipientes de vidro, plásticos, isopores ou em latas,
fabricados no Estado do Pará (Art. 1º, da Lei nº 6.510/2002). A Lei menciona,
também, no parágrafo único do artigo 1º, que além do símbolo, precisa estar
mencionado a mensagem “Economize energia. Reciclar materiais é preservar o meio
ambiente”.

A Lei retromencionada atinge mercados, supermercados, centrais atacadistas,
farmácias e drogarias e deverão ter nas seções de bebidas, enlatados e demais
produtos mencionados no artigo 1º, cartazes com a reprodução do selo-símbolo e a
indicação da localização mais próxima dos contêineres para recolhimento de
materiais recicláveis. (Art. 2º, da Lei nº 6.510/2002).

No ano de 2002 foi sancionada a Lei 6.517, de 16 de dezembro de 2002, trazendo
para a legislação do Estado regulamentação dos de serviços de coleta, transporte e
destinação final de resíduos de serviços de saúde, produzidos por hospitais,
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laboratórios, farmácias, clínicas, ambulatórios, clínicas veterinárias, consultórios e
congêneres, ficando sob responsabilidade dos estabelecimentos geradores o
gerenciamento dos resíduos gerados em razão da atividade desempenhada, desde
a coleta até a destinação final, de forma a atender aos requisitos ambientais e de
saúde pública (Art. 2º, da Lei 6.517/2002).

No ano de 2006 foi promulgada a Lei 6.918, criando a Política Estadual de
Reciclagem de materiais, incentivando o uso, a comercialização e a industrialização
de materiais recicláveis, tais como, papel usado, aparas de papel e papelão; sucatas
de metais ferrosos e não ferrosos; plásticos, garrafas plásticas e vidros; entulhos de
construção civil; resíduos sólidos e líquidos, urbanos e industriais, passíveis de
reciclagem; produtos resultantes do reaproveitamento, da industrialização e do
recondicionamento dos materiais referidos nos incisos anteriores (Art. 1º, da Lei
6.918/2006).

Para o alcance da presente lei, compete ao Poder Executivo aprovar a criação, bem
como instituir incentivos aos centros de prestação de serviços e de comercialização,
distribuição e armazenagem de material reciclável, promovendo campanhas de
educação ambiental assim como articulando com os municípios, campanhas de
incentivo à realização de coleta seletiva de lixo (art. 2º, inciso I ao VI, da Lei
6.918/2006).

Na mesma senda, em 20 de novembro e 2006, a Assembleia Legislativa do Estado
do Pará promulgou a Lei 6.921, que tratou sobre a coleta dos resíduos de mercúrio
bem como proibiu a utilização do mencionado metal em consultórios odontológicos
no Estado.

A relevância em desenvolver políticas públicas de proteção ambientais é uma
excelente estratégia para proteção do Ecossistema. Considerando isso, o Estado do
Pará instituiu por meio do Decreto nº 801, de 15 de fevereiro de 2008, a separação
de resíduos sólidos recicláveis, na fonte geradora, em todos os órgãos da
Administração Direta e Indireta no âmbito Estadual, e sua destinação às associações
e cooperativas dos catadores de materiais recicláveis (Art. 1º, do Decreto 801/2008).
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O meritório decreto criou o Comitê Estadual de Resíduos Sólidos, sob a coordenação
da Secretaria de Estado de Governo, estando dentre suas atribuições o cadastro das
cooperativas e associações interessada em obter materiais recicláveis oriundos dos
órgãos estaduais, estipular rodízio das entidades beneficiárias, assim como fomentar
campanhas educativas periódicas aos servidores, visando à conscientização acerca
da importância da separação seletiva dos resíduos sólidos (Art. 4º, incisos I, II e III,
do Decreto 801/2008).

Ainda com espeque na proteção ambiental, foi promulgada a Lei 7.252 de 30 de
março de 2009, que dispôs sobre a obrigatoriedade de estabelecimentos que
comercializam lâmpadas fluorescentes coloquem à disposição dos consumidores
lixeira para a coleta quando descartadas ou inutilizadas, devendo os recipientes de
coleta serem instalados em local visível e com esclarecimento quanto à importância
do fim correto (Art. 1º, caput, e parágrafo único da Lei 7.252/2009).

O Estado do Pará, assumindo seu compromisso com o Meio Ambiente, sancionou
em 30 de abril de 2010 a Lei nº 7.408, trazendo diretrizes para realização de obra e
implantação de estrutura de barragem e de depósito de resíduos tóxicos industriais,
ficando condicionadas, sem prejuízo do licenciamento ambiental previsto em lei, à
realização de projeto (Art. 2º, da Lei 7.408/2010).

Outra relevante legislação promulgada no Estado do Pará é a de nº 7.458, de 24 de
agosto de 2010, que instituiu a semana do reciclador e da reciclagem de lixo. A lei é
de grande relevância, pois os catadores de matérias reutilizáveis e recicláveis
desempenham papel fundamental na implementação da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS), contribuindo de forma significativa para a cadeia produtiva
da reciclagem.

A semana do reciclador e da reciclagem de lixo tem por escopo desenvolver
discussões técnicas e promover a conscientização pública a respeito da importância
da reciclagem de lixo e o reaproveitamento da matéria-prima, sobretudo no ambiente
urbano (Art. 2º, da Lei 7.458/2010). A Legislação ressalta a importância de incentivo
às iniciativas que promovam a redução de uso, reutilização e reciclagem de materiais
descartáveis (Parágrafo único, da Lei 7.458/2010).
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Seguindo nas legislações que visam à proteção ambiental e que buscam maior
responsabilidade na necessidade de um serviço de recolhimento, a legislação
estadual aprovou a Lei 7.537, de 05 e julho de 2011, cujo propósito é a obrigatória
utilização de plástico oxi-biodegradável nas embalagens de caráter transitório
distribuídas pelos estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado do Pará (Art. 1º,
da Lei 7.537/2011).

O Governo Estadual do Pará, alicerçado na legislação Federal, promulgou em 25 de
junho de 2014, a Lei 8.009, reconhecendo como de utilidade a Associação de
Coletores de Resíduos Sólidos para Preservação do Meio Ambiente – ASPREMA,
que usufruirá de todos os benefícios concedidos pela legislação vigente às entidades
consideradas de utilidade pública.

A presença de óleos, gorduras animal e de uso culinário também foram resguardadas
pela Legislação do Estado do Pará, que instituiu a Lei 8.693, de 02 de agosto de
2018, criando a Política Estadual de Tratamento e Reciclagem desses resíduos. A
norma tem como objetivo evitar a poluição dos mananciais e do solo, explicando a
população sobre os riscos causados no lançamento na rede de esgoto, assim como
enaltecendo os benefícios da reciclagem e a sua exploração econômica (Art. 2º,
incisos de I ao IV da Lei 8.693/2018).

As diretrizes da Política Estadual de Tratamento e Reciclagem de Óleos e Gorduras
de Origem Vegetal, Animal e de Uso Culinário estão previstas no artigo 4º, da Lei
8.693/2018, vejamos:
I - discussão, desenvolvimento, adoção e execução de ações, projetos e
programas que atendam às finalidades desta Lei, reconhecendo-os como
fundamentais para o bom funcionamento da rede de esgoto, bem como, da
preservação dos mananciais e do solo;
II - busca e incentivo à cooperação entre União, Estados, Municípios e
organizações não governamentais;
III - estímulo à pequena empresa e ao cooperativismo;
IV - estabelecimento de projetos de reciclagem de óleos e gorduras de
origem vegetal ou animal e de uso culinário, e de proteção ao meio ambiente
enfocando, principalmente, os efeitos da poluição em decorrência do
descarte residual de gorduras culinárias;
V - atuação no mercado, por meio de mecanismos tributários e de
fiscalização, procurando incentivar às práticas de coleta e reciclagem de
óleos e gorduras de uso culinário, ampliando-as em larga escala;
VI - execução de medidas para evitar a poluição decorrente do descarte de
óleos e gorduras de origem vegetal ou animal e de uso culinário na rede de
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esgoto, exigindo da indústria e comércio a efetiva participação em projetos
a serem desenvolvidos e executados para os fins desta Lei;
VII - instalação e administração de postos de coleta;
VIII - manutenção permanente de fiscalização sobre a indústria de
alimentos, hotéis, restaurantes e similares, para os fins desta Lei;
IX - promoção permanente de ações educativas, com vistas aos fins desta
Lei;
X - participação de consumidores e da sociedade, por seus representantes,
nas discussões que antecederem o planejamento da implementação da
política;
XI - estímulo e apoio às iniciativas não-governamentais voltadas à
reciclagem, bem como, a outras ações ligadas às diretrizes de política
ambiental de que trata esta Lei;
XII - promoção de campanhas de conscientização da opinião pública,
inclusive, de usuários domésticos, visando despertar a solidariedade e a
união de esforços em prol dos objetivos desta Lei;
XIII - realização frequente de diagnósticos técnicos em consumidores de
óleo e demais gorduras de uso culinário, especialmente, em escala
comercial e industrial;
XIV - realização de campanhas educativas permanentes voltadas ao
consumidor domiciliar. Parágrafo único. Todos os projetos e ações voltados
ao cumprimento das diretrizes estabelecidas nos incisos deste artigo serão
amplamente divulgados, de forma a propiciar a efetiva participação da
sociedade civil.

Outra recente legislação Estadual com fito na reciclagem de resíduos sólidos é a de
número 8.762, de 26 de setembro de 2018, que reconheceu como de utilidade pública
para o Estado do Pará a Associação dos Trabalhadores Autônomos em Coleta e
Reciclagem de Lixo de Capanema - ATRARC, cujo objetivo é colaborar no processo
de educação da população, com palestras e seminários, trabalhar na coleta seletiva
e reciclagem do lixo, planejar o processo de coleta para reciclagem, realizar projetos
sociais no sentido de resgatar a autoestima, dignidade e cidadania de crianças,
jovens e adultos (Art. 1º, parágrafo 1º, da Lei 8.762/2018).

Desta forma, corrobora-se que o Estado do Pará está em busca do equilíbrio com a
política ambiental Federal, com o propósito de proteger o meio ambiente e,
consequentemente, melhorar a qualidade de vida da população, representando um
grande progresso para solução de problemas ambientais provenientes da má
disposição dos resíduos sólidos no Brasil. Importante passo nesse sentido consiste
na elaboração e aprovação dos planos Municipais de resíduos sólidos, consoante
ocorrerá no Município de Belém/PA.
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1.4.

ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Em sequência ao arcabouço legal do Município de Belém, nesse tópico será tratado
às legislações referentes a resíduos sólidos. As questões de caráter ambiental
receberam destaque no cenário nacional nas últimas décadas, principalmente em
relação ao desenvolvimento sustentável. Às Políticas Públicas vêm buscando
mecanismos de modo a minimizar as alterações no Meio Ambiente, buscando
estratégias para conciliar o desenvolvimento com a conservação e a proteção de
nossos ecossistemas.

Com base nisso, o Município de Belém criou a Lei 7.055 de 30 de setembro de 1977,
que criou o Código de Posturas de Belém, que teve alterações dadas pela Lei 8.949,
de 16 de agosto de 2012, acrescentando os parágrafos 1º, 2º, 3º, ao artigo 167 da
Lei nº 7.055/77, bem como emenda dada pela Lei 7.275, de 20 de dezembro de 1984,
que modificou o inciso II do artigo 30 da Lei Nº 7.055, de 30 de dezembro de 1977.

No tocante aos resíduos sólidos, o Código de Posturas impõe o dever de todo
cidadão respeitar os princípios de higiene e de conservação dos logradouros e vias
públicas, sendo proibido depositar ou queimar lixo, resíduos ou detritos (Art. 30,
inciso III, da Lei nº 7.055/1977), da mesma maneira que são proibidas as indústrias,
fábricas e oficinas depositarem ou encaminharem para as praias, rios, lagos ou
reservatórios de águas, resíduos ou detritos provenientes de suas atividades (Art.
654, da Lei nº 7.055/1977).

A legislação Municipal de 1977 prevê, ainda, que os locais onde estão situados os
comércios deverão ser mantidos em perfeitas condições de asseio e limpeza, ficando
o comerciante ou prestador de serviço obrigado à utilização de recipientes
adequados para a coleta do lixo ou resíduos provenientes do exercício da atividade
(Art. 654, da Lei nº 7.055/1977), igualmente nos casos em que a prefeitura conceda
ou permita o uso de logradouro público para o comércio de comidas típicas, flores e
frutas, o interessado deverá manter o local de trabalho limpo e provido de recipiente
para coleta de lixo ou resíduos (Art. 121, inciso II, da Lei 7.055/1977).
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Em 1981, também foi aprovada pela Câmara Municipal a Lei 7.192, de 21 de
dezembro, criando no âmbito municipal a taxa de limpeza pública, com as alterações
da Lei nº 7.561, de 30 de dezembro de 1991 e passou a ser denominada de Taxa de
Resíduos Sólidos – TRS, mudança realizada pela Lei 8.623 de 28 de dezembro de
2007.

Segunda Lei 7.192 de 1981, ainda em vigência, consideram-se serviços de limpeza
pública para efeito de cobrança da taxa, as atividades realizadas pelo Município
diretamente ou através de delegação ou concessão, de coleta, transporte e
disposição final do lixo público, varrição, lavagem e capinação de logradouros
públicos, limpeza de praias, valas, canais, galerias pluviais, bueiros e caixas de ralo,
coleta periódica e o transporte de lixo domiciliar destinação sanitária dada ao lixo
coletado, na forma das alíneas anteriores (Art. 2º, parágrafo 1º, alíneas “a”, “b”, “c” e
“d”, da Lei nº 7.192/1981).

Na alteração da legislação dada pela Lei 8.623 de 2007, o Chefe do Poder executivo
poderá conceder redução do valor de Taxa de Resíduos Sólidos - TRS, a
contribuintes que sejam grandes geradores, efetivos ou potenciais, de resíduos
sólidos passíveis de reciclagem ou reaproveitamento, que tiverem projetos de coleta
seletiva para reciclagem, aprovado pelo órgão municipal competente e efetivamente
implantado com parcerias firmadas com cooperativa de catadores de materiais
reaproveitava e recicláveis (Art. 3º, da Lei nº 8.623/2007).

Segundo a legislação em comento, são considerados grandes potenciais geradores
de resíduos sólidos, passíveis de reciclagem ou reaproveitamento, as pessoas
jurídicas com atitude de industrialização, distribuição e comercialização de produtos
acondicionados em embalagens sem retorno, constituídas de materiais plásticos e
similares, papel e papelão, vítreos e metálicos ferrosos e não ferrosos, bem como de
objetos e utensílios descartáveis, de uso doméstico, industrial e de medicina e saúde
(Parágrafo 1º, do artigo 3º, da Lei nº 8.623/2007).

O Município de Belém em 24 de maio de 1993 aprovou a Lei nº 7.631, tornando
obrigatória a coleta de lixo seletiva nas escolas públicas, hospitais, restaurantes,
supermercados, feiras, mercados, grandes lojas, praias, logradouros públicos ou
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similares, assim como deu outras providências. A finalidade da referida lei é tornar o
reaproveitamento dos materiais uma prática constante entre os administradores
públicos, empresários, estudantes e a população em geral, instituir programas
públicos de Educação Ambiental nas escolas, objetivando a ampliação da
consciência ecológica em toda sociedade, e os benefícios sociais da prática da
reciclagem, tanto no sentido de economizar energias e insumos, quanto no de
preservação do ecossistema (Art. 1º, inciso I, II e III da Lei 7.631/1993).

Interessante informar que a norma em comento prevê que o Poder Executivo
Municipal poderá celebrar acordos ou convênios com empresas privadas, com o
intuito de efetuar o reaproveitamento na Indústria local do lixo reciclado, ficando
assegurado, igualmente, que parte da venda da mesma será destinada às entidades
assistenciais, que lidam com menores, entre outras, incluída a República de Emaús.

Com a criação da Lei 7.678, de 29 de dezembro de 1993, a competência para
regulamentar e fiscalizar resíduos sólidos provenientes de serviços de saúde,
industriais e domiciliares, desde a coleta, transporte e destino final passou a ser da
Vigilância Sanitária (Art. 31 da Lei 7.678/1993).

O Município de Belém/PA, com a elaboração da Lei 7.917 de 08 de outubro de 1998,
criou o programa “cidade limpa povo sadio”, com o propósito de instruir a população
em geral quanto à necessidade da proibição de jogar lixo nas vias públicas, praças,
jardins, passeios, canais, valas, bueiros, lagos, rios, terrenos baldios, córregos e
terrenos de propriedade pública ou privada não edificada (Art. 2º, da Lei 7.917/1998).
Cabe a Prefeitura de Belém definir os locais apropriados para a colocação de lixeiras,
que deverão ser distribuídas pelas vias, praças e demais logradouros públicos de
fácil acesso à população, do mesmo modo que deverá realizar campanhas
educativas e de conscientização da população sobre o programa "Cidade Limpa,
Povo Sadio" (Art. 3º, parágrafos 1º e 2º, da Lei 7.917/1998).

Outra norma aprovada pela Câmara de Vereadores Municipal foi a Lei nº 7.954, de
07 de maio de 1999, que deliberou no tocante a colocação de lixeiras nos passeios
públicos e deu outras providências. Nela ficou determinado que os proprietários de
estabelecimentos de alimentos ou bebidas de consumo imediato, devem colocar pelo
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menos uma lixeira padronizada no trecho do passeio ou acesso junto ao
estabelecimento, assim como devem manter a mesma limpa e em excelente estado
de conservação (Art. 1º, da Lei 7.954/1999). O artigo em comento prevê exceções
em caso de patrimônio histórico; em lugares que já possuam lixeiras instaladas ou
que pela qualidade de equipamentos e acessórios do mobiliário urbano existente seja
inconveniente o cumprimento do caput deste artigo (Parágrafo 1º, inciso I, II e III, do
artigo 1º, da Lei 7.954/1999).

O gerenciamento dos resíduos sólidos é um tema de grande relevância, pois está
relacionado à qualidade de vida das pessoas e à conservação do meio ambiente.
Pensando nisso, o Município de Belém possui diversas leis com intuito de resguardar
o Meio Ambiente. Uma delas é a Lei 8.012, de 02 de junho de 2000, que teve
alterações feitas pela Lei 8.085, de 12 de setembro de 2001, que tem como escopo
a coleta, transporte e destinação final de lixo patológico, produzidos por hospitais,
laboratórios, farmácias, clínicas, ambulatórios, consultórios, e congêneres, devendo
ser realizado o cadastro previamente na Secretaria Municipal de Saneamento –
SESAN (art. 2º da Lei nº 8.012/2000).

Após a coleta do lixo patológico, esse precisará ser tratado por um dos seguintes
sistemas: incineração; tratamento químico; micro-ondas; autoclavagem; ondas
eletromagnéticas ou por outro sistema que possua eficácia equivalente, devidamente
licenciado pelo órgão ambiental competente. (Art. 7º, da Lei nº 8.085/2001).
Em 28 de junho de 2000, foi promulgada a Lei 8.014, dispondo sobre a coleta,
transporte e destinação final de resíduos sólidos industriais e entulhos em aterros
sanitários ou em incineradores municipais não abrangidos pela coleta regular. As
empresas geradoras de resíduos sólidos industriais para destinação final em aterros
sanitários ou em incineradores municipais deverão cadastrar-se previamente na
Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN, assim como as que prestam o
serviço de coleta, transporte e destinação final de resíduos. O Cadastramento terá o
prazo de 01 (um) ano, podendo ser renovado por igual período (Art. 2º, 3º e 4º, da
Lei 8.014/2000). A norma acima mencionada foi regulamentada pelo Decreto
Municipal nº 38.023, de 09 de abril de 2001.
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A cidade de Belém/PA conhecedora da importância de ser elaborar Políticas Públicas
que direcionem o adequado manejo dos resíduos sólidos elaborou a Lei 8.114 de 07
de janeiro de 2002, dispondo sobre a obrigatoriedade do recolhimento de pilhas,
baterias congêneres pelos comerciantes, ficando obrigados a aceitar como
depositários esses produtos quando descarregados, para seu posterior recolhimento
por seus fabricantes ou revendedores, dispondo local próprio contendo recipiente
apropriado, devidamente identificado e sinalizado, para depósito desses produtos
pela população, ficando expressamente proibida a sua posterior destinação como
lixo comum (art. 1º e 2º da Lei nº 8.114/2002).

A norma acima mencionada também regulamenta obrigações aos fornecedores ou
revendedores, restando obrigatório o recolhimento, do mesmo modo que a
reciclagem ou a destinação final adequada (Art. 3º, da Lei 8.114/2002).

O meio ambiente tem sofrido várias ações agressivas e poluentes em relação ao
lançamento de resíduos no solo, com base nisso o Município de Belém instituiu a Lei
8.127, de 21 de janeiro de 2002, dispondo sobre a obrigatoriedade de construção de
caixas separadoras de óleo e lama para os postos de serviços de lavagem e
lubrificação de veículos, bem como para as garagens, oficinas, instalações industriais
e outros estabelecimentos que manipulem óleo, graxa, gasolina e óleo diesel, ficando
proibido de escoar diretamente para as redes de esgoto e pluvial o óleo e a graxa
dessa manipulação, sendo a única exceção o escoamento de águas provenientes de
sanitários, lavatórios, chuveiros e pias de cozinha (Art. 1º e parágrafo único da Lei
8.127/2002).

No tocante ao escoamento das águas provenientes da lavagem dos pisos de postos,
garagens, oficinas e instalações industriais, os tanques deverão ser canalizados para
rede de águas pluviais após passarem por tanque retentor de óleo e graxa. O tanque
retentor poderá ser construído em ferro fundido, concreto ou alvenaria de tijolo
revestida de argamassa de cimento e areia alisada à colher, e deverá possibilitar fácil
limpeza e inspeção, bem como a retirada do resíduo do tanque retentor deve ser
acondicionado e enviado a empresas de refino de óleo, devidamente cadastradas
pelo Município (Art. 2º, 3º e parágrafo único da Lei 8.127/2002).
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A logística reversa é um conteúdo de grande relevância e que cada vez mais
contribui para amenizar o impacto ambiental provocado pelo seu descarte
inadequado. Nesse sentido, a Municipalidade de Belém em 19 de janeiro de 2004,
sancionou a Lei 8.301, com intento de regularizar desde a coleta, destinação final e
reutilização de embalagens das garrafas plásticas e pneumáticas, atingindo todas as
empresas que produzam, distribuam ou comercializem ficando responsáveis por sua
destinação final ambientalmente adequada, que deve ser orientada para a
preservação ambiental.

No que se refere à destinação final adequada, o parágrafo primeiro, inciso I e II do
artigo 2º, dispõe que é considerado a utilização de garrafas e embalagens plásticas
em processo de reciclagem, com vistas à fabricação de novas embalagens ou a outro
uso econômico, da mesma forma que a reutilização das mesmas, respeitadas as
vedações e restrições estabelecidas pelos órgãos competentes da área de saúde.
Importante destacar que a obtenção ou renovação de licenciamento ambiental, será
condicionada a comprovação da existência de centros próprios ou terceirizados para
recompra e/ou reciclagem das garrafas e embalagens plásticas utilizadas na
comercialização de seus produtos. (Art. 3º da Lei 8.301/2004).

Em relação às empresas fabricantes, importadoras, distribuidores e pontos de
vendas, essas ficam obrigadas a instituir, em conjunto, sistema de coleta de pneus
usados para destinação final ambientalmente segura e adequadas dos pneumáticos
inservíveis, assim como poderão criar centrais de recepção, localizadas e instaladas
de acordo com as normas ambientais, urbanísticas e de uso do solo, para
armazenamento temporário e posterior destinação final, ambientalmente adequada,
inclusive mediante a contratação de serviços especializados de terceiros (Art. 7º e
parágrafo único da Lei 8.301/2004).

Outra legislação criada pela Câmara Municipal de Belém foi a Lei 8.552, de 28 de
dezembro de 2006, que obrigou o Poder Executivo Municipal, a partir de 1º de janeiro
de cada ano, enviar à Câmara Municipal de Belém, a cada semestre, o relatório que
informa sobre a execução de coleta, tratamento e destinação final do lixo do
Município.
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Inúmeras legislações relacionadas à Política Nacional de Resíduos Sólidos foram
sancionadas pelo Município conforme já mencionamos acima, sendo inegável o
afinco por partes dos legisladores na busca de soluções para um dos mais graves
problemas ambientais do Brasil, o inadequado destino dado aos resíduos sólidos.
Assim, na inesgotável busca pela melhor destinação dos resíduos, diversas políticas
públicas foram sancionadas em Belém com esse objetivo, dentre elas podemos
apontar a Lei 8.595, publicada em 25 de junho de 2007, cujo objetivo é a distribuição
do produto da coleta pública seletiva do lixo a cooperativas de catadores de materiais
recicláveis legalmente constituídas e em atividade no Município.

Necessário dizer que o compartilhamento do produto advindo da coleta será dividido
proporcionalmente pelo número de membros de cada entidade cooperativa, assim
como para ter direito ao recebimento e distribuição do produto da coleta seletiva as
cooperativas interessadas deverão cadastrar-se previamente no órgão do Poder
Público Municipal, comprovando o atendimento das condições exigidas nesta Lei (art.
1º, 2º e 4ª da Lei 8.595/2007).

No que diz respeito ao combate à poluição e à preservação do meio ambiente por
parte da municipalidade, merecem realce o Plano Diretor (Lei nº 8.655, de 30 de julho
de 2008), que foi modificado pela Lei nº 8.883 de 12 de setembro de 2011 destacando
em seu artigo 38, sobre o sistema a Política Municipal de Resíduos Sólidos.

São objetivos trazidos pela Política Municipal de Resíduos Sólidos, instituídos no
artigo 38, da Lei 8.655/2008:
“I - proteger a saúde humana por meio do controle de ambientes insalubres
derivados de manejo e destinação inadequados de resíduos sólidos;
II - promover um ambiente saudável em áreas de acumulação de resíduos
sólidos por meio de gerenciamento com recuperação paisagística e
ambiental; III - erradicar o trabalho infantil pela inclusão social da família que
sobrevive com a comercialização de resíduos;
IV - promover oportunidades de trabalho e renda para a população menos
favorecida pelo aproveitamento de resíduos domiciliares, comerciais e de
construção civil, desde que aproveitáveis, em condições seguras e
saudáveis;
V - implantar mecanismos de controle social dos serviços contratados no
Município;
VI - controlar a disposição inadequada de resíduos pela educação ambiental
da população, pela oferta de instalações para disposição de resíduos sólidos
e pela fiscalização efetiva;
VII - preservar a qualidade dos recursos hídricos pelo controle efetivo do
descarte
de
resíduos
em
áreas
de
mananciais;
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VIII - minimizar a quantidade de resíduos sólidos por meio de programas de
prevenção da geração excessiva, incentivo ao reuso e fomento à
reciclagem;
IX - recuperar áreas públicas degradadas ou contaminadas;
X - repassar o custo dos excessos aos agentes responsáveis pela produção
de resíduos que sobrecarregam as finanças públicas”.

O Plano Diretor ressalta no artigo 39 a importância da Municipalidade em estabelecer
parcerias com outras cidades da região metropolitana de Belém para aprimorar e
executar o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, compartilhando
o Sistema de Tratamento e Destino Final.

As orientações trazidas pela Política Municipal de Resíduos Sólidos visam o controle
e a fiscalização na geração dos resíduos, da mesma forma que resguarda o direito
da população na coleta regular de lixo e limpeza pública. O instrumento cria
mecanismos para promoção da sustentabilidade ambiental, social e econômica,
produzindo alternativas para o tratamento de resíduos que possibilitem a geração de
energia, assim como promove a integração, articulação e cooperação entre os
municípios para o tratamento e a destinação dos resíduos sólidos. As diretrizes
estabelecem ainda, ferramentas que foquem na recuperação ambiental e das áreas
públicas degradadas ou contaminadas, da mesma forma que fomentam o uso, reuso
e reciclagem de resíduos. As normas estabelecidas no artigo 40 visam também
garantir o direito do cidadão de se informar a respeito dos custos e do potencial de
degradação ambiental dos produtos e serviços ofertados pelo produtor e pelo Poder
Público, da mesma maneira que imputa civilmente o prestador de serviço, produtor,
importador ou comerciante pelos danos ambientais causados pelos resíduos sólidos
provenientes de sua atividade. Por fim, a política pública de resíduos sólidos do
município de Belém tem como objetivo, além dos já mencionados acima, estimular a
pesquisa, o desenvolvimento e a implementação de novas técnicas de gestão,
minimização, coleta, tratamento e disposição final de resíduos sólidos (Art. 40, inciso
I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI e XII, da Lei nº 8.655/2008).

A cidade de Belém possui em seu arcabouço também, a Lei 8.710, de 03 de agosto
de 2009, ficando criado no calendário oficial e cultural da Prefeitura de Belém, o Dia
Municipal da Conscientização Ambiental, da Coleta Seletiva do Lixo Reciclável e
Combate à Degradação Ambiental, a ser comemorado em nosso Município
anualmente no dia 07 de junho, ficando a cargo do governo municipal a promoção e
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apoio a eventos ou programas voltados a incentivar a prevenção ao meio ambiente
em nossa cidade (Art. 1º e 5º da Lei 8.710/2009).

Foi sancionada em 21 de julho de 2010 a Lei 8.767, dispondo sobre a educação
ambiental, instituindo a Política Municipal de Educação Ambiental, estabelecendo o
Programa Municipal de Educação Ambiental, complementando a Lei Federal nº
9.795/99 e a Constituição Estadual, art. 255, no âmbito do município de Belém, e deu
outras providencias.

A Legislação acima mencionada prevê em seu artigo 18 que as escolas municipais
da rede pública deverão priorizar em suas atividades pedagógicas integrar a
participação da comunidade na identificação dos problemas assim como buscar
soluções, fazendo ações de monitoramento e participação em campanhas de defesa
do meio ambiente como reflorestamento ecológico, coleta seletiva de lixo e de pilhas
e baterias de telefones celulares, devendo ser acrescentado nos seus programas de
educação ambiental, o conhecimento e acompanhamento de políticas localizadas de
orientação para turistas e moradores, visando assegurar a limpeza do meio
ambiente, com campanhas de coleta seletiva de lixo e tratamento de esgoto e
recuperação de rios, igarapés e córregos já contaminados, adotando em seus
trabalhos pedagógicos a proteção, defesa e recuperação destes corpos hídricos (Art.
18, inciso I, II e III da Lei 8.767/2010).

Na mesma senda o artigo 21 determina que as escolas municipais devam inserir nas
atividades pedagógicas os seguintes temas: programa de conservação do solo,
proteção dos recursos hídricos, combate à desertificação e à erosão, combate ao
uso de agrotóxicos, combate às queimadas e incêndios florestais e conhecimento
sobre o desenvolvimento de programas de microbacias e conservação dos recursos
hídricos (Art. 21, da lei 8.767/2010).

A presente legislação oferece apoio por intermédio da Prefeitura Municipal, a
programas e projetos de educação ambiental, desde que estejam em consonância
com os seguintes objetivos:
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I - conformidade com os objetivos, princípios e diretrizes da Política
Municipal de Educação Ambiental;
II - prioridade de alocação de recursos para iniciativa e ações dos órgãos
integrantes do Sistema Municipal de Educação, do Sistema Municipal de
Meio Ambiente e de organizações não-governamentais sem fins lucrativos
e reconhecida como de utilidade pública, comprovada a participação efetiva
em atividade de defesa de meio ambiente;
III - coerência do plano, programa e projeto com as prioridades
socioambientais estabelecidas pela Política Municipal de Educação
Ambiental;
IV - economicidade medida pela relação entre a magnitude dos recursos a
serem aplicados e o retorno social e propiciado pelo plano, programa ou
projeto proposto. Parágrafo Único - Na seleção a que se refere o "caput"
deste artigo, devem ser contemplados, de forma prioritária, os programas,
planos ou projetos das áreas que apresentam maiores danos ambientais.

Indispensável informar que os projetos mencionados alhures incluirão ações e
atividades destinadas à divulgação das leis Ambientais Federais, Estaduais e
Municipais em vigor, como incentivo ao exercício dos direitos e deveres da cidadania.
O Programa contará com um Cadastro Municipal de Educação Ambiental, no qual
serão registrados os profissionais, instituições governamentais e entidades de
sociedade civil que atuam na área ambiental, assim como as experiências, os
projetos e programas que estejam relacionados à educação ambiental, na cidade de
Belém do Pará (Art. 26 e 27 da Lei 8.767/2010).

Em 26 de dezembro de 2011, o Município de Belém publicou a Lei de nº 8.899,
instituindo o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos no Município,
sendo este um planejamento especifico, não sendo compatível com o conteúdo
mínimo observado no Art. 19 da PNRS. A PNRS diferencia estes dois conceitos nas
suas definições iniciais (Art. 3.). Em relação aos planos, a PNRS exige planos de
gestão dos entes da federação, e planos de gerenciamento dos geradores
particulares.

Assim, deve-se esclarecer que o município de Belém não possui o Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS conforme preconiza a PNRS Lei
12.305/2010.

Os princípios do Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos deverão apresentar
informações do empreendimento e da atividade desempenhada, diagnóstico dos
resíduos gerados contendo informações de origem, volume e distinção dos resíduos,
medidas saneadoras dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos,
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assim como a periodicidade de sua revisão, observados os prazos de vigência da
respectiva licença de operação, metas e procedimentos relacionados à minimização
da geração de resíduos sólidos, à reutilização e reciclagem, da mesma maneira que
devam apresentar metas e procedimentos relacionados à minimização da geração
de resíduos sólidos, à reutilização e reciclagem (Art. 7º, incisos I, II, III, IV, V, VI, VII
e VIII, da Lei nº 8.899/2011).

O PGRS busca reduzir a geração de resíduos na fonte, adequando à separação na
origem, aspirando controlar e reduzir os riscos ao meio ambiente e assegurar o
correto manuseio de disposição final, destacando-se que os geradores, públicos ou
privados de resíduos sólidos classificados como perigosos serão obrigados a manter
atualizados

os

Planos

de

Gerenciamento

de

Resíduos

Sólidos,

sob

a

responsabilidade de um Engenheiro Ambiental, devidamente, registrado no órgão de
classe (art. 8º e parágrafo único da Lei nº 8.899/2011).

No que diz respeito à coleta e transporte de quaisquer tipos de resíduos, os veículos
deverão ser cadastrados no Operador do Serviço de Limpeza Urbana do Município,
visando sua adequação às técnicas e condições de segurança como garantia de
preservar o meio ambiente, a saúde pública e a integridade física dos trabalhadores
contratados (Art. 15, da Lei nº 8.899/2011).

O Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos da cidade de Belém evidencia no
artigo 16 as formas que devem ser realizadas a destinação final dos resíduos, ficando
estritamente vedadas os lançamentos in natura em céu aberto, tanto em áreas
urbanas quanto nas rurais, a queima a céu aberto ou em recipientes improvisados,
instalações ou equipamentos considerados inadequados conforme a legislação
vigente, da mesma maneira que o lançamento em cursos d´água, terrenos baldios,
poços ou cavidades subterrâneas, em dispositivos ou redes de drenagem de águas
pluviais, esgotos e áreas sujeitas a inundações, assim como a infiltração de resíduos
ou efluentes no solo sem tratamento prévio (Art. 16, incisos I, II, III e IV, da Lei nº
8.899/2011).

A norma reverencia, ainda, que todos os resíduos sólidos previstos nesta Lei, que
sejam gerados no território do Município de Belém, deverão ser obrigatoriamente
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dispostos em aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão ambiental
competente ou, quando viável, tratados em usinas de triagem, reciclagem e
compostagem de resíduos, devidamente licenciados pelo órgão ambiental (Art. 17,
da Lei nº 8.899/2011).

Ainda com espeque na Legislação Municipal, outra importantíssima Lei sancionada
pelo poder executivo foi a de nº 9007, de 16 de Janeiro de 2013, que compeliu os
estabelecimentos comerciais a fixarem cartazes em local visível com os seguintes
dizeres "Pilhas, baterias e outros dispositivos que contenham em sua composição
mercúrio, chumbo, cádmio e seus compostos não podem ser dispostos em lixo
doméstico; aqui temos recipiente e destino adequado", conforme estabelece no art.1º
da Lei Municipal nº 8.114/2002 (Art. 1º da Lei nº 9007/2013).

O programa de Logística Reversa discorre ainda que após a devolução dos produtos
nos

recipientes

pelos

consumidores,

os

estabelecimentos

comerciais

se

responsabilizarão pela reciclagem ou destinação final adequada, de acordo com a
legislação sanitária e de controle da poluição ambiental em vigor, obedecendo ao art.
2º da Lei nº 8.114/2002 (Art. 3º da Lei nº 9007/2013).

Foi sancionada no âmbito municipal a Lei 8.862 de 03 de agosto de 2011, que
regulamentou que todos os estabelecimentos comerciais de todo gênero, localizados
no Município de Belém devem disponibilizar o uso de sacolas plásticas ecológicas,
que terão a finalidade de acondicionamento de produtos e mercadorias em geral,
devendo serem substituídas por material oxibiodegradável - OBP´s, Biodegradáveis
ou de papel; plástico oxibiodegradável: aquele que apresenta degradação inicial por
oxidação acelerada por luz e calor, e posterior capacidade de ser biodegradada por
microrganismo e que os resíduos não sejam eco tóxicos ou plástico biodegradável:
aquele que apresenta capacidade de ser biodegradada por microrganismos e que os
resíduos finais não sejam ecotóxicos (Art. 1º, parágrafo 1º, inciso I e II da Lei nº
8.862/2011).

Ainda nesta senda, vislumbrou-se no âmbito do Município de Belém a Lei 8.999 de
16 de janeiro de 2013, cujo objetivo é a promoção dentro de repartições públicas de
programas de conscientização sobre a importância da redução de consumo,
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reutilização e reciclagem dos materiais utilizados em seus Órgãos, sobretudo de
papel, devendo ser disponibilizado a coleta seletiva dos materiais ali gerados, bem
como a substituição dos papéis utilizados pelo reciclado. Deverá ser adotado, na
progressão de 25% (vinte e cinco por cento) ao ano, o uso de papel não clorado em
seus materiais de expediente, tais como folhas de ofício, envelopes, fichários,
formulários, de forma a, no prazo de quatro anos, abolir a utilização de papel clareado
e cloro. (Art. 1º e 2º- A da Lei nº 8.999/2013).

No que tange a geração de resíduos, a Municipalidade de Belém, estatuiu o Decreto
83021, de 19 de junho de 2015, estabelecendo normas e prazos para o
cadastramento dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos, assim como discorre
sobre as ações de fiscalização a serem adotadas nos casos de infração à Lei nº
12.305, de 02 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos, bem como às normas nacionais e municipais que tutelam a proteção ao meio
ambiente e à saúde pública.

O aludido decreto define como grandes geradores de resíduos sólidos os
proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais,
de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, geradores de
resíduos sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, quais
sejam, resíduo de restaurante (restos de alimentos), resíduo de madeira, sucata de
metais ferrosos, resíduo de materiais têxteis, sucata de metais não ferrosos (latão
etc.), resíduos de minerais não-metálicos, resíduo de papel e papelão, areia de
fundição, resíduos de plástico polimerizado, bagaço de cana, resíduos de borracha,
outros resíduos não perigosos (Art. 2º, inciso I, do Decreto 88021/2015).

Necessário destacar que os Grandes Geradores de Resíduos são obrigados a
cadastrar-se perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, no prazo
de 30 dias, tendo o cadastramento o prazo de validade de 12 (doze) meses, podendo
ser renovado por igual período, apenas se houver cumprimento das condicionantes,
independentemente de pagamento de multa ou outra sanção (Art. 3º, do Decreto
88021/2015).
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Em atendimento aos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os Grandes
Geradores deverão contratar os prestadores de serviço em regime privado, para a
execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação ou disposição
final dos resíduos gerados, ficando vedada a contratação de empresa detentora de
contrato de prestação de serviço público de limpeza urbana com o Poder Público
Municipal para o gerenciamento dos resíduos sólidos de que trata este Decreto (Art.
4º caput e parágrafo 7º do Decreto 88021/2015).

O Governo de Belém sancionou, também, a Lei nº 9.268 de 13 de janeiro de 2017,
referente à coleta de medicamentos vencidos ou não utilizados por ponto de venda
de medicamentos, devendo ser disponibilizados recipientes adequados e de fácil
visualização, com placa informativa sobre o descarte, para recolhimento de
medicamentos domiciliares, vencidos ou não, cabendo às indústrias, fabricantes,
manipuladoras, importadoras, distribuidoras, hospitais particulares e da rede pública,
inclusive, postos de saúde que atuem no Município de Belém, disponibilizar os
recipientes de coleta aos pontos de venda, sendo estes solidários pela cadeia da
logística reversa (Art. 1º e 2º caput e parágrafo 2º, da Lei nº 9.268/2017).

A norma destaca, ainda, sobre a destinação final dos medicamentos domiciliares,
vencidos ou não utilizados, ficando vedado o lançamento in natura a céu aberto, a
queima a céu aberto ou em aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos
não adequados da mesma maneira que os lançamentos em corpos d’água, terrenos
baldios, poços ou cacimbas, cavidades subterrâneas naturais ou artificiais, em redes
de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de eletricidade, de gás natural ou de
televisão a cabo, mesmo que abandonadas, ou em áreas sujeitas a inundações (Art.
5º, inciso I, II e III, da Lei nº 9.628/2017).

O Plano Plurianual do Município de Belém, regulamentando pela Lei 9.399 de 09 de
novembro de 2017, para o quadriênio 2018-2021, tem como eixo Estratégico a
melhoria da qualidade de vida e justiça social, o ordenamento, infraestrutura urbana
e crescimento sustentável e gestão e governança com transparência (Art. 2º, da Lei
9.399/2017).
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A política habitacional, norteada pelo princípio de universalização do acesso à
moradia, prevê infraestrutura e instalações operacionais de abastecimento de água
potável, esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,
drenagem e manejo das águas pluviais, destacando, ainda a gestão dos resíduos
sólidos de competência exclusiva do poder público local, cabendo a ele buscar
soluções para o atendimento dos preceitos legais individualmente ou em consórcios
municipais, devendo ser priorizado não só a reciclagem de material, mas também a
minimização da geração de resíduos, o que demanda investimentos em novas
tecnologias e insumos, vislumbrando a coleta e a logística reversa dos resíduos
sólidos ao setor empresarial, estando em sintonia com que com a Lei Federal nº
12.305/2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos e sua posterior regulamentação
pelo Decreto nº 7.404/2010.

Na integração metropolitana é fundamental para a promoção e gestão dos resíduos
sólidos, além da coleta, é necessário que a disposição final dos resíduos sólidos
urbanos ocorra de forma ambientalmente adequada e discutida por todos os
municípios envolvidos. O Estado tem papel fundamental de articulador e condutor
dessa política metropolitana integrada. (Plano Plurianual 2018/2021).

O Plano com gestão para 2018/2021 tem como objetivo aperfeiçoar em 100% os
serviços prestados pelo atual sistema de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos (coleta, transporte, tratamento e deposição final) com cobertura de 92% de
resíduos sólidos coletados no município.

Outra legislação que merece destaque é a de nº 9.369, de 23 de abril de 2018, que
tornou obrigatória a imediata limpeza nas ruas de Belém, após a realização de
maratonas, corridas, circuitos, sendo a responsabilidade dos organizadores durante
e logo após a finalização das provas, a realização da limpeza do lixo acumulado nos
eventos e das faixas de interdição e de sinalização alternativa, e, caso não cumprido
a norma, o responsável será impedido de realizar outra maratona, circuito ou algo do
gênero no período de um ano. No que diz respeito ao material recolhido, o mesmo
deve ser direcionado pelos organizadores do evento, para os postos de recolhimento
de reciclagem e/ou coleta seletiva (Art. 1º, parágrafo 1º e 2º e artigo 3º da Lei
9.369/2018).
31

Em 02 de outubro de 2019 foi sancionado no Município a Lei 9.513, vedando o uso
de canudos, copos, pratos e talheres de plásticos, exceto os biodegradáveis, em
restaurantes, bares, quiosques, no comércio ambulante, hotéis e similares (Art. 1º,
da Lei 9.513/2019)

Por fim, à pesquisa legislativa demonstrou que a cidade de Belém tem uma ampla
gama de leis visando à proteção do Meio Ambiente aliado com o desenvolvimento
sustentável. Um dos principais avanços por parte do Município é a formulação Plano
Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, instituído pela Lei
8.899/2011, estando o Município em consonância com a Lei Federal 12.305/2010,
que estabeleceu que a elaboração do PMGIRS como condição de o Município dispor
de acesso a recursos federais, de acordo com artigo 18 do aludido diploma legal. A
importância da gestão municipal de resíduos sólidos, balizado pelo PMGIRS é
particularidade imprescindível para a proteção da saúde pública e ambiental,
permitindo o desenvolvimento sustentável, promovendo a destinação correta dos
resíduos.

Com relação ao Sistema de Logística Reversa o Município de Belém demonstra de
forma inicial mudanças no tocante à aplicação da logística reversa, o que pode ser
observado nas Leis 8.014/2000, 8.414/2002, 8.301/2004, 9.007/2013 e 8.693/2018,
que viabilizaram em seu corpo legal instrumentos de ações para a coleta e a
restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu
ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente
adequada, de acordo com o artigo 3º, inciso XII, da Lei 12.305/2010.

Face ao exposto, denota-se no arcabouço em comento, que o Município de Belém
editou diversas legislações tratando especificamente de resíduos sólidos,
anteriormente à vigência da Lei da Política dos Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010)
e à Lei do Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), o que demonstram
comprometimento e preocupação com o meio ambiente por parte do Município.

Com a aprovação do Plano Municipal de Saneamento Básico o Governo de Belém
poderá realizar adequações específicas objetivando promover uma melhor Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos no âmbito do Munícipio.
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1.5. DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – TAC E DA HOMOLOGAÇÃO
DO ACORDO JUDICIAL

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010
estabeleceu em seu artigo 17, metas para a eliminação e recuperação de lixões,
associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis, bem como no artigo 54, decretou o prazo de 04 (quatro)
anos para erradicação de depósitos irregulares de resíduos.

Infelizmente, o Município Belém ainda padece com o descarte de forma desordenada.
É o caso do Lixão de Aurá, criado em 1990 e que funcionou durante anos de forma
desordenada, lançando resíduos sólidos in natura, e, ainda, trabalhando por mais de
22 anos sem licença ambiental.

Nos anos de 2011 e 2012 autos de infrações movidos pelo INSTITUTO BRASILEIRO
DO MEIO AMBIENTE E DOS RECURSOS RENOVÁVEIS – IBAMA, devido ao
lançamento de resíduos sólidos urbanos no Aurá, em desacordo com o estabelecido
na Lei nº 12.305/2010, as quais resultaram persecução penal com oferecimento de
denúncia perante o Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

A caracterização de riscos e danos ambientais e perigos à saúde pública na área do
Aurá, em razão do depósito dos resíduos sólidos localizado na bacia hidrográfica do
Rio, resultaram no Termo de Ajustamento de Conduta assinado em 03 de abril de
2013, visando à recuperação da área do Aurá e sua vizinhança, conforme
estabelecido no Plano Intermunicipal ou Regional de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos de Belém e Plano de Recuperação, com, pelo menos, as seguintes etapas:
Investigação Detalhada, Avaliação de Risco, Investigação para Remediação, Projeto
de Remediação e Remediação, de acordo com as normas técnicas aplicáveis.

No ano de 2015 o lixão do Aurá foi fechado, pois o espaço esgotou sua capacidade
de receber rejeitos, assim como vinha contaminando o Meio Ambiente, trazendo
sérios riscos à saúde pública, bem como para as bacias hidrográficas da região, não
cumprindo nem os Termos de Ajustamento de Conduta, muito menos a Política
Pública de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010).
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Notório dizer, que mesmo desativado há mais de 04 (quatro) anos o Lixão do Aurá
continua causando danos ao Meio Ambiente.

Recentemente, com a possibilidade do fechamento do aterro de Marituba, ficou
definido que o mesmo vai funcionar por mais dois anos, prazo que não poderá ser
prorrogado, conforme audiência de conciliação, em que foram partes o MUNICÍPIO
DE ANANINDEUA, MUNICÍPIO DE BELÉM, MUNICÍPIO DE MARITUBA, as
empresas GUAMÁ TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA. (“GUAMÁ”), SOLVI
PARTICIPAÇÕES S/A, REVITA ENGENHARIA S.A, VEGA VALORIZAÇÃO DE
RESÍDUOS S.A, acordaram sobre a regularização de funcionamento da Central de
Processamento e Tratamento de Resíduos - CTPR de Marituba (ATERRO), com
efeitos retroativos a 01 de junho de 2019, nos seguintes termos:

O acordo estabeleceu, em caráter excepcional e o valor de R$ 90,00 (noventa reais)
por tonelada e será praticado entre a GUAMÁ e os MUNICÍPIOS a partir de
01/julho/2019 e até a aferição do preço, em caráter definitivo, através da perícia a ser
realizada com entrega do laudo em até 60 (sessenta) dias corridos, contados da data
da assinatura do presente acordo. O valor passará a vigorar a partir de janeiro de 2020
e a sua revisão será realizada a cada 12 (doze) meses (outubro de 2020) pelo IPCA
divulgado pela Fundação Getúlio Vargas ou índice que vier a substituí-lo.

Restou determinado no acordo, que a empresa GUAMÁ realizará, periodicamente, o
monitoramento do maciço do aterro. Caso seja constatado qualquer risco, ainda que
mínimo, que comprometa a estabilidade deste ou a segurança de seus funcionários
as partes concordam que a GUAMÁ irá paralisar imediatamente a operação deixando
de receber os resíduos sólidos até que seja atestada pela Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Sustentabilidade - SEMAS a segurança técnica que permita a
continuidade do alteamento parcial.

Ocorrendo a paralização por motivos de segurança, os Municípios serão responsáveis
por destinar temporariamente seus resíduos às suas expensas, em área de terceiros
(célula de apoio), até a conclusão das obras, após o que voltarão a enviar resíduos à
GUAMÁ.

34

A cláusula quarta, prevê as obrigações dos Municípios no tocante ao pagamento dos
serviços executados, obrigando-se ao pagamento das parcelas vencidas e vincendas
na data de vencimento, assim como se obrigam a acatar e observar o preço definido
pela decisão judicial, resguardados a todas as partes o contraditório e ampla defesa.

Ficou acordado, também, que o Município de Marituba, por sediar a Empresa Guamá
em seu território, gozará de isenção de pagamento quanto à destinação dos seus
resíduos ao Aterro Sanitário, durante o prazo de vigência do presente acordo ou até
o esgotamento da capacidade das células indicadas, o que ocorrer primeiro,
observada a média de resíduos destinada nos últimos dois anos, da mesma forma
que além dessa isenção o Município de Marituba cobra e recebe taxa ambiental de
acordo com a Lei Municipal Nº 326/2015 (que estipula o valor de R$3,75 por tonelada
de resíduos depositada no aterro) e ISS de 5%.

Restou entabulado, outrossim, que os Municípios subscritores se obrigam a
apresentar em conjunto com o Ministério Público, no prazo de 20 dias, um cronograma
de metas a serem cumpridas objetivando as soluções definitivas para deposição dos
resíduos sólidos de cada Munícipio.

A cláusula quinta do pacto salvaguarda a participação do Ministério Público Estadual,
no que tange a homologação do acordo, no entanto, as questões processuais alusivas
à ação judicial nº 0801228-09.2017.8.14.0133 permanecem inalteradas, respeitado
seu atual status processual.

Em caso de descumprimento, será concedido o prazo de 05 (cinco) dias para aquele
que descumpriu o acordo apresente manifestação por escrito, que deverá ser
apreciada pelo juízo, que poderá acolher a fundamentação e proceder ao
arquivamento da demanda, assim como não sendo aceita defesa serão aplicadas
multas, conforme previsto no acordo.

Ficou pactuado em caráter emergencial que os resíduos possam ser depositados no
Aurá, com o devido isolamento, proteção ambiental e devidamente autorizada pela
Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS. Assim como os Municípios
de Belém, Ananindeua e Marituba concordam em repartir os custos para a
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implementação da célula do Aurá, de forma proporcional à tonelagem de resíduos
sólidos destinados, bem como utilizar a área se demonstrada a evidente urgência
devidamente justificada, ficando incumbido o Estado do Pará a análise em caráter
emergencial, no prazo de até 30 dias, a conta do requerimento dos Municípios
envolvidos, da licença célula emergencial, podendo a SEMAS notificar as Prefeituras
para complementação da documentação, nos termos do artigo 3º da Resolução 146
do COEMA/2019, sendo emitida a licença, somente, após, a apresentação completa
da documentação.

O acordo na cláusula décima segunda estipula a criação de uma Comissão
Intersetorial para avaliar alternativas para a implantação de outro aterro sanitário e
unidades de tratamento complementares ou acessórias que supram as necessidades
da Região Metropolitana de Belém – RMB, bem como averiguar que medidas podem
ser adotadas para diminuição do preço pago, inclusive medidas de reciclagem,
tratamento do biogás, coleta seletiva, dentre outro.

O acordo ora mencionado foi homologado em 02 de julho de 2019.

1.6. DA ANÁLISE CONTRATUAL – RESÍDUOS SÓLIDOS
No que refere à análise contratual, constatou-se que o Município de Belém, por
intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN, sediada na
Avenida Almirante Barroso, nº 3110, com inscrição no CNPJ sob o número
04.789.822/0001-54, realizou o Contrato Administrativo número 14/2014, realizado na
modalidade pregão presencial, por intermédio de seu Secretário, Luiz Otávio Mota
Pereira, portador do RG número 1827993, e inscrito no CPF/MF sob o número
000.158.302-68 com a empresa SÓLIDA CONSTRUÇÕES LTDA-EPP, inscrita no
CNPJ sob o número 14.109.263/0001-48, com sede em Mãe do Rio (PA), na Rua
Cristóvão Santos, sem número, bairro Centro, representada pela sócia TEMIS DE
BARROS COELHO SARMENTO, brasileira, casada, empresária, portadora do RG
sob o número 605.513-SSP-PE e inscrita no CPF/MF sob o número 358.257.902-68,
residente e domiciliada na Rua Tiradentes, n. 740, apartamento 1501, Bairro Reduto
– CEP 66.053-330, Belém-Pará.
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O presente contrato tem como objeto a futura e eventual “CONTRATAÇÃO DE
PESSOAS JURÍDICAS ESPECIALIZADAS PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS”,
para atender as necessidades da SESAN, pelo período de 12 (doze) meses. A
vigência que trata o contrato só tem validade a partir da data de sua assinatura, com
eficácia somente após a publicação no diário oficial do município, podendo o mesmo
ser prorrogado, nos termos da Lei Federal nº 8.666/1993.
O valor do referido contrato está previsto na cláusula décima segunda, referente aos
preços e pagamento, resguardando um valor mensal estimado de R$ 2.489.820,00
(dois milhões, quatrocentos e oitenta e nove mil e oitocentos e vinte Reais),
perfazendo um total anual de R$ 29.877.840,00 (vinte e nove milhões, oitocentos e
setenta e sete mil e oitocentos e quarenta Reais), já estando inclusos os custos com
impostos e demais incidentes.
O pagamento será efetuado mediante o processamento do documento de cobrança
apresentado pela Contratada, no prazo de 30 (trinta) dias, devendo a contratada estar
em situação regular no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF),
relativas ao mês de competência, nos termos da cláusula décima segunda, item 12.8.
Para execução dos serviços licitados, a SESAN deve, mediante ordem de serviço,
solicitar os equipamentos, que ficam a sua disposição no local e data previstos, sendo
a responsabilidade quanto à manutenção, abastecimento, mão de obra, uniformes,
pela contratada. O contrato prevê, também, a responsabilidade por parte da
contratada pelos danos causados em patrimônio de terceiros.
As obrigações da Contratada estão previstas na cláusula oitava do presente contrato,
assim como as obrigações da contratante na cláusula nona.
A cláusula décima primeira trata da inexistência de vínculo empregatício entre os
colaboradores da Contratada com a Contratante, ficando responsabilizada a
contratada a reembolsar a Contratante de todas as despesas decorrentes de
reconhecimento judicial de titularidade de vínculo empregatício, solidariedade ou
qualquer outra empresa do grupo econômico no cumprimento das obrigações
previdenciárias.
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O presente contrato sofreu alteração contratual, datado de 19 de dezembro de 2019,
sendo o Sexto Termo Aditivo ao Contrato nº 02/2014-SESAN/PMB, neste ato
representando a SESAN, o secretário Senhor Cláudio Augusto Chaves das Mercês,
portador do RG nº 424.1956, e inscrito no CPF/MF sob o número 715.417.722-53. A
alteração ocorreu devido a um acréscimo ao valor inicial do contrato, somando a
importância de R$ 2.427.212,13 (Dois milhões, quatrocentos e vinte e sete mil,
duzentos e doze Reais e treze centavos), correspondentes ao percentual de 25%
(vinte e cinco por cento) a título de quantitativos adicionais, devidamente explanados
na Planilha Orçamentária, calculada com base no valor inicial atualizado.
No dia 31 de janeiro de 2020, o contrato 14/2014 passou por nova alteração, cuja
nomenclatura também foi chamada de sexta alteração. O novo Termo Aditivo tem
como objeto o acréscimo ao valor inicial do Contrato a importância de R$ 7.469.460,00
(sete milhões, quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e sessenta Reais),
correspondentes a 25% (vinte e cinco por cento), a título de quantitativos adicionais
que estão devidamente pormenorizados em planilha orçamentária anexada ao
presente termo aditivo. Com alteração contratual realizada, o valor global total passa
a ser de R$ 34.347.300,00 (trinta e quatro milhões, trezentos e quarenta e sete mil e
trezentos Reais), sendo mantida as demais cláusulas e condições contratuais
previstas no Contrato nº 14/2014.
No ano de 2015 o município de Belém, representado pela SECRETARIA MUNICIPAL
DE SANEAMENTO – SESAN, sediada na Avenida Almirante Barroso, nº 3110, com
inscrição no CNPJ sob o número 04.789.822/0001-54, neste ato representada pelo
Secretário DINO RAUL CAVET, portador do RG número 136301/MAER/PR, inscrito
no CPF/MF sob o número 072.250.089-00, celebrando contrato de prestação de
serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis com a
COOPERATIVA DOS CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS – CONCAVES,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPF/MF sob o número 08.146.050/000193, estabelecida na Passagem Brasília, n. 125, Bairro: Terra Firme, CEP: 66077-110,
Belém/PA, neste ato representada por seu Presidente, JONAS DE JESUS
FERNANDES, portador do RG 1659872 – SEGUP/PA e inscrito no CPF/MF sob o
número 298.236.842-00, sendo INTERVENIENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE
MEIO AMBIENTE, entidade integrante da Administração Direta do Município, neste
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ato representado pelo Secretário

DERYCK PANTOJA MARTINS, fazendo o

mesmo mediante dispensa de licitação (nº 03/2015-SESAN).
O aludido contrato tem como propósito a prestação de serviços de coleta porta a porta,
transporte e tratamento dos resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis do Bairro de
Nazaré. Entretanto a área de abrangência poderá ser ampliada, estando condicionada
ao desempenho da contratada na prestação do serviço.
Para execução do presente trabalho, ficou acordado o valor mensal de R$ 134.044,90
(Cento e Trinta e quatro mil, quarenta e quatro Reais e noventa centavos), perfazendo
o valor global estimado de R$ 1.644.538,80 (um milhão, seiscentos e quarenta e
quatro mil, quinhentos e trinta e oito Reais e oitenta centavos).
Restou destacado no presente contrato a composição do valor mensal pago, sendo o
valor de R$ 41.336,29 (quarenta e um mil, trezentos e trinta e seis Reais e vinte e
nove centavos), referente a mão de obra da coleta porta a porta; R$ 31.358,61 (trinta
e um mil, trezentos e cinquenta e oito Reais e sessenta e um centavos), relativo à
educação ambiental; R$ 64.350,00 (Sessenta e quatro mil, trezentos e cinquenta
Reais), concernente aos serviços de transporte por veículos de propriedade da
Cooperativa.
O aludido contrato prevê na cláusula quinta as formas de pagamento, restando
ajustado entre eles até o 5º (quinto) dia útil subsequente ao da prestação dos serviços,
por transferência eletrônica.
A contratante está sujeita à multa diária correspondente a 1% do valor global em caso
de atraso no cumprimento de suas obrigações e, em especial no tocante atraso no
repasse de recursos financeiros.
O presente contrato tem validade de 12 (doze) meses a partir da assinatura, podendo
ser prorrogador até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.
A cláusula décima determinou o Fórum da comarca de Belém para dirimir as questões
decorrentes do presente Contrato.
O Município de Belém, por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO – SESAN, sediada na Avenida Almirante Barroso, nº 3110, com
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inscrição no CNPJ sob o número 04.789.822/0001-54, neste ato representada pelo
Senhor Secretário CLÁUDIO AUGUSTO CHAVES DAS MERCÊS, contratou por
medida emergencial, com dispensa de licitação nº 01/2019, a empresa
TERRAPLENA LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 14.648.658/0001-23,
estabelecida na Estrada de Maracacuera, sem número, lote 1/2/3 e 11, neste ato
representada EWERTON PEREIRA DE CARVALHO JÚNIOR, brasileiro, portador do
RG 314.927SSP/GO.

O presente contrato recebeu o número 05/2019 e foi celebrado 01 de julho de 2019,
onde consta no seu objeto a execução de serviços de manejo de resíduos sólidos,
limpeza e conservação urbana, Lote I, em regime de empreitada por preço unitário,
nos termos previstos no Projeto básico e seus anexos.

O Valor do contrato é de R$ 6.092.913,90 (seis milhões, noventa e dois mil,
novecentos e treze Reais e noventa centavos), referente ao Lote I, perfazendo para o
perídio de 180 (cento e oitenta dias) o valor de R$ 36.557.483,40 (trinta e seis milhões,
quinhentos e cinquenta e sete mil, quatrocentos e oitenta e três Reais e quarenta
centavos), de acordo com a proposta apresentada pela empresa e disposta na
cláusula segunda do presente contrato.

O prazo para início da prestação do serviço terá início com a expedição da ordem de
serviço, sendo de responsabilidade da contratada a mão de obra, assim como os
equipamentos necessários para iniciar os serviços do contrato.

O prazo do aludido contrato é de 180 (cento e oitenta dias), contados da data da
assinatura, ou até o término da Licitação da Concorrência nº 08/2015-SESAN/PMB,
ou de novo processo que venha substituí-lo, o que primeiro ocorrer.

No tocante a garantia de execução do contrato, previsto na cláusula sexta, é dever da
contratada apresentar à contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
comprovante de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do Contrato, podendo optar por caução em dinheiro, títulos de dívida
pública, seguro-garantia ou fiança bancária. A Presente garantia tem como objetivo
assegurar prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas punitivas
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aplicadas pela fiscalização à contratada, assim como prejuízos diretos causados à
contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

As obrigações da Contratada estão previstas na Cláusula Sétima, itens 7.2.1 a
7.12.14, 7.3 – 7.3.1, 7.4, 7.5, 7.6 – 7.6.1 e 7.6.2, assim como as obrigações da
Contratante na cláusula sétima, itens 7.7, 7.7.1 a 7.7.7, do contrato.

No tocante às obrigações acima previstas, o contrato estipula na cláusula oitava que
a contratante exercerá a ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços
exercidos pela Contratada, podendo ser auxiliada por engenheiros contratados ou
pertencentes aos quadros ou de outros órgãos/entidade da Prefeitura Municipal de
Belém.

O presente contrato apresenta em sua cláusula décima a possibilidade de alteração,
nos moldes do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da contratante,
com apresentação das devidas justificativas. Da mesma forma que na cláusula décima
primeira veda a repactuação dos preços acordados, em razão de ter caráter
emergencial.

O contrato prevê, ainda, que não será permitida a subcontratação total do objeto do
contrato, com exceção de, no máximo, 30% (trinta por cento) do objeto contratado,
desde que atendidas todas as especificações relativas à prestação dos serviços.
Importante ressaltar, igualmente, que a contratada deverá apresentar à contratante
que as empresas subcontratadas possuam habilitação jurídica, fiscal, e qualificação
técnicas mínimas exigidas para execução dos serviços contratados, sob pena de não
ser permitida a subcontratação pela Contratante, da mesma forma que as expensas
da subcontratação ocorrerão por conta da Contratada.

No que diz respeito à rescisão contratual, o contrato prenuncia que se dará nos termos
do artigo 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, assim como no caso de rescisão causada por
inadimplemento da

Contratada, a Contratante poderá reter, cautelarmente, os

créditos decorrentes do Contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou
estimados. No procedimento de rescisão o contrato será resguardado a aplicação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a
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instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 05 dias úteis para se manifestar e
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a Contratante adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.

As formas de liquidação e pagamento estão previstas na cláusula décima quinta e
ocorrerão mediante medições mensais dos serviços efetivamente realizados, da
mesma maneira que nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto não
for comprovado o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social),
correspondente ao mês da última competência vencida.

As sanções no tocante a inexecução dos contratos estão previstas na cláusula décima
sétima item 17.1, alíneas “a” a “d”, item 17.1.1, alíneas “a” e “b”, item 17.2, alíneas de
“a” a “g”, item 17.3, subitens 17.3.1 e 17.3.2, item 17.4 a 17.8 e subitem 17.8.1, 17.8.2,
17.8.3 e 17.8.4.

Fica determinado o Fórum Estadual de Belém para dirimir as questões decorrentes
do presente Contrato.

Da mesma forma o contrato celebrado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE
SANEAMENTO - SESAN, sediada na Avenida Almirante Barroso, nº 3110, com
inscrição no CNPJ sob o número 04.789.822/0001-54, neste ato representada pelo
Senhor Secretário CLÁUDIO AUGUSTO CHAVES DAS MERCÊS, contratou por
medida emergencial, com dispensa de licitação nº 01/2019, a empresa B.A MEIO
AMBIENTE LTDA (em recuperação judicial), inscrita no CNPJ sob o número
07.593.016/0002-85, estabelecida Avenida Augusto Montenegro, nº 1800, sala 06,
CEP 66.623-, Mangueirão, Município de Belém, Estado do Pará, neste ato
representada

JEAN

DE

JESUS

NUNES,

brasileiro,

portador

do

RG

30980804/SSP/PA

O presente contrato recebeu o número 06/2019 e foi celebrado 01 de julho de 2019,
onde consta no seu objeto a execução de serviços de manejo de resíduos sólidos,
limpeza e conservação urbana, Lote II, em regime de empreitada por preço unitário,
nos termos previstos no Projeto básico e seus anexos.
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O Valor do contrato é de R$ 4.387.247,24 (quatro milhões, trezentos e oitenta e sete
mil, duzentos e quarenta e sete Reais e vinte e quatro centavos), referente ao Lote II,
perfazendo para o perídio de 180 (cento e oitenta dias) o valor de R$ 26.323.483,43
(vinte e seis milhões, trezentos e vinte e três mil, duzentos e quarenta e sete Reais e
quarenta e três centavos), de acordo com a proposta apresentada pela empresa e
disposta na cláusula segunda do presente contrato.

O prazo para início da prestação do serviço terá início com a expedição da ordem de
serviço, sendo de responsabilidade da contratada a mão de obra, assim como os
equipamentos necessários para iniciar os serviços do contrato.

O prazo do aludido contrato é de 180 (cento e oitenta dias), contados da data da
assinatura, ou até o término da Licitação da Concorrência nº 08/2015-SESAN/PMB,
ou de novo processo que venha substituí-lo, o que primeiro ocorrer.

No tocante a garantia de execução do contrato, previsto na cláusula sexta, é dever da
contratada apresentar à contratante, no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis,
comprovante de garantia correspondente ao percentual de 5% (cinco por cento) do
valor total do Contrato, podendo optar por caução em dinheiro, títulos de dívida
pública, seguro-garantia ou fiança bancária. A Presente garantia tem como objetivo
assegurar prejuízos advindos do não cumprimento do contrato, multas punitivas
aplicadas pela fiscalização à contratada, assim como prejuízos diretos causados à
contratante decorrentes de culpa ou dolo durante a execução do contrato.

As obrigações da Contratada estão previstas na Cláusula Sétima, itens 7.2.1 a
7.12.14, 7.3 – 7.3.1, 7.4, 7.5, 7.6 – 7.6.1 e 7.6.2, assim como as obrigações da
Contratante na cláusula sétima, itens 7.7, 7.7.1 a 7.7.7, do contrato.

No tocante às obrigações acima previstas, o contrato prevê na cláusula oitava que a
contratante exercerá a ampla e irrestrita fiscalização na execução dos serviços
exercidos pela Contratada, podendo ser auxiliada por engenheiros contratados ou
pertencentes aos quadros ou de outros órgãos/entidade da Prefeitura Municipal de
Belém.
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O presente contrato prevê em sua cláusula décima a possibilidade de alteração, nos
moldes do artigo 65 da Lei nº 8.666/93, desde que haja interesse da contratante, com
apresentação das devidas justificativas. Da mesma forma que na cláusula décima
primeira veda a repactuação dos preços acordados, em razão de ter caráter
emergencial.

O contrato prevê, ainda, que não será permitida a subcontratação total do objeto do
contrato, com exceção de, no máximo, 30% (trinta por cento) do objeto contratado,
desde que atendidas todas as especificações relativas à prestação dos serviços.
Importante ressaltar, igualmente, que a contratada deverá apresentar à contratante
que as empresas subcontratadas possuam habilitação jurídica, fiscal, e qualificação
técnicas mínimas exigidas para execução dos serviços contratados, sob pena de não
ser permitida a subcontratação pela Contratante, da mesma forma que as expensas
da subcontratação ocorrerão por conta da Contratada.

No que diz respeito à rescisão contratual, o contrato prenuncia que se dará nos termos
do artigo 79 e 80 da Lei nº 8.666/93, assim como no caso de rescisão causada por
inadimplemento da

Contratada, a Contratante poderá reter, cautelarmente, os

créditos decorrentes do Contrato até o valor dos prejuízos causados, já calculados ou
estimados. No procedimento de rescisão o contrato será resguardado a aplicação dos
princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo que, depois de encerrada a
instrução inicial, a Contratada terá o prazo de 05 dias úteis para se manifestar e
produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a Contratante adotar,
motivadamente, providências acauteladoras.

As formas de liquidação e pagamento estão previstas na cláusula décima quinta e
ocorrerão mediante medições mensais dos serviços efetivamente realizados, da
mesma maneira que nenhum pagamento será realizado à Contratada enquanto não
for comprovado o recolhimento das contribuições sociais (FGTS e Previdência Social),
correspondente ao mês da última competência vencida.

As sanções no tocante a inexecução dos contratos estão previstas na cláusula décima
sétima item 17.1, alíneas “a” a “d”, item 17.1.1, alíneas “a” e “b”, item 17.2, alíneas de
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“a” a “g”, item 17.3, subitens 17.3.1 e 17.3.2, item 17.4 a 17.8 e subitem 17.8.1, 17.8.2,
17.8.3 e 17.8.4.

Fica determinado o Fórum Estadual de Belém para dirimir as questões decorrentes
do presente Contrato.
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2. GESTÃO MUNICIPAL DOS RESÍDUOS SOLIDOS

2.1. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Em Belém o órgão gestor e operacional dos serviços ligados a manejo de resíduos
sólidos urbanos e limpeza urbana é a Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN,
criada através do Decreto n° 22.480 de 17 de dezembro de 1990.

Compete à SESAN as atividades de: planejamento, execução, coordenação, controle
das atividades inerentes ao saneamento básico, sistema viário, drenagem urbana,
resíduos sólidos, administração da frota de veículos operacionais e máquinas
pesadas, bem como aquelas atividades específicas de ordem administrativa no campo
interno de suas competências.
Organograma do Prestador dos Serviços

A SESAN possui cinco Departamentos principais (de Administração; de Drenagem
Urbana; de Obras Viárias; de Apoio Operacional) e o Departamento de Resíduos
Sólidos – DRES que atua diretamente com as ações envolvendo resíduos sólidos e
limpeza pública.
O Departamento de Resíduos Sólidos – DRES, por sua vez é organizado em três
divisões principais: Divisão de Coleta de Resíduos; Divisão de Limpeza Urbana e
Divisão de Coordenação de Resíduos Sólidos. A seguir, é possível observar o
organograma da SESAN resumido com destaque ao DRES e sua organização para o
tema da gestão de resíduos sólidos em Belém. Destaca-se que o organograma aqui
apresentado não se encontra regulamentado.
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Figura 1: Organograma da SESAN com destaque para o DRES.

Fonte: Adaptado de Manual de Operação e Manutenção dos Serviços de Saneamento (SESAN),
2019 e Transparência Belém – Decreto n° 22.480/1990.

Descrição do Corpo Funcional

As atividades ligadas ao manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana são realizadas
tanto por equipes próprias ligadas aos funcionários do DRES como por funcionários
contratados de empresas terceirizadas, cujo detalhamento será dado mais adiante
neste diagnóstico tocante aos contratos atuais.

A maioria dos funcionários atual é terceirizada. Conforme será apresentado em dados
específicos obtidos a partir do Sistema de Informações sobre Saneamento (SNIS), o
município diminuiu ao longo dos últimos anos o emprego de pessoal próprio para as
atividades ligadas à resíduos sólidos. Abaixo, apresenta-se o quantitativo de
funcionários operacionais ligadas às atividades de resíduos e limpeza contratados
e/ou servidores ligados ao DRES/SESAN.

47

Quadro 1: Quantitativo de Funcionários ligados aos Serviços de Limpeza Urbana e Coleta de
Resíduos Sólidos (Servidores do DRES e Contratados).
Atividade
DRES
Contratados
Coleta e Transporte de Resíduos
Coleta e Transporte de resíduos sólidos domiciliares

0

659

Coleta e Transporte de entulhos e pontos de descarte irregular

0

122

Coleta seletiva

21

18

Educação Ambiental

17

15

Varrição Manual de vias públicas

0

217

Limpeza e Lavagem de Feiras e Mercados

0

336

Roçagem Manual e Mecânica

0

88

Capinação e Raspagem de Guias e Logradouros Públicos

0

210

Limpeza e Desobstrução Manual de Valas ou Canais

0

105

Equipe de Limpeza Urbana em Mutirões

0

124

Limpeza Urbana

Coleta, Transporte e Tratamento de Resíduos de Serviço de Saúde – RSS
Coleta e transporte de RSS

0

4

Tratamento e destinação final de RSS

0

0

Fonte: Adaptado de Manual de Operação e Manutenção dos Serviços de Saneamento (SESAN),
2019.

Atuação dos Fiscais de Limpeza Urbana

No DRES há a Coordenadoria do Código de Posturas a qual realiza continuadamente
ações para coibir e fiscalizar pontos de descarte irregular de resíduos da construção
civil – RCC, entulhos e outros descartes de resíduos indevidamente. As atividades
são desenvolvidas em parceria com ações da Seção de Coleta Seletiva e Educação
Ambiental do DRES.

A quantidade de funcionários ligados às atividades é conforme o Quadro 2, o qual
demonstra que há disponíveis 10 fiscais, um coordenador e dois assistentes
administrativos, totalizando 13 pessoas.

Item

Quadro 2: Funcionários Ligados às Atividades de Fiscalização no DRES.
Função
Quantidade

1

Coordenador

1

2

Assistentes Administrativos

2

3

Fiscais

10

Total

13

Fonte: Cedido pelo DRES/SESAN, 2019.
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Os fiscais atuam principalmente nas questões de descarte irregular de resíduos
sólidos, pois essa problemática é muito expressiva em Belém onde há muitos pontos
de descarte irregular de resíduos diversos, principalmente resíduos de poda (verdes),
resíduos de caroço de açaí, móveis e eletrodomésticos inservíveis, pneus, inclusive
aqueles resíduos de origem domiciliar. Em praticamente todos os bairros foi possível
observar acúmulos de resíduos pelas vias, calçadas, ao longo dos canais de
drenagem e terrenos baldios.

Há a coleta regular desses materiais pela cidade como será descrito no presente
diagnóstico mais adiante. Contudo, de maneira geral, os serviços realizados pela
municipalidade não suportam a quantidade de resíduos gerados e descartados
inadequadamente pela população. A seguir algumas imagens que ilustram o
problema.
Figura 2: Exemplo de Descarte Irregular no Canal da Av. Visconde Inhaúma, Bairro Pedreira.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 3: Exemplo de Descarte Irregular na Rua do Canal São Joaquim, Bairro Maracangalha.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 4: Exemplo de Descarte Irregular – Rua não identificada.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A Lei N° 9605/1998 dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de
condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras providências. Em seu Art.
54° estabelece que a poluição de qualquer natureza que resultem ou possam resultar
em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a
destruição significativa da flora, etc., é considerada um crime ambiental.

Nestes termos o item V do Art. 54 também menciona que o lançamento de resíduos
sólidos, líquidos ou gasosos, ou detritos e outros em desacordo com as exigências
estabelecidas em leis e regulamentos também. As ações podem ser penalizadas com
multa ou reclusão.
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Com base nessa legislação principal fiscais do Código de Posturas buscam identificar
os responsáveis pelos despejos e/ou os carrinheiros que costumam atuar pela
região/bairro, conscientizando, autuando e até mesmo fazendo a recolha dos carinhos
e veículos utilizados, caso seja necessário. Na Figura 5 exemplifica-se intervenções
quanto ao Código de Posturas em ações de descarte irregular com carrinheiros de
resíduos de poda (verdes) e de carroço do açaí em vias e logradouros públicos de
Belém.
Figura 5: Exemplo de Intervenção Fiscalizatória do DRES perante descartes irregulares.

Fonte: Cedidas pelo DRES/SESAN. Fotos de Maio de 2019.

No Quadro 3 os dados dos relatórios de notificações e/ou apreensões realizadas nas
atuações junto ao Código de Obras e/ou Lei de Crimes Ambientais em Belém, do
período de 2017 a julho de 2019. Em média, foram 405 notificações no período e 164
apreensões. Por mês foram cerca de 40 notificações e 16 apreensões. As apreensões
referem-se a retirada de carrinhos, veículos, carroças, ferramentas ou outros artefatos
utilizados nas ações de descarte irregular.
Quadro 3: Relatórios de Notificações e Apreensões realizadas na Atuação do Código de
Posturas (2017 a julho de 2019).
Notificações
Apreensão
Mês
2017
2018
2019
2017
2018
2019
Jan
13
37
55
7
30
13
Fev.
4
13
46
4
10
20
Mar
20
33
37
0
15
28
Abr.
35
18
44
12
55
24
Mai
39
35
64
11
22
20
Jun.
51
63
41
8
12
8
Jul.
31
54
73
0
16
11
Ago.
24
60
-*
2
28
-*
Set
35
58
10
34
Out
33
53
13
14
Nov.
29
56
41
1
-
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Notificações
Apreensão
2017
2018
2019
2017
2018
2019
Dez
20
41
8
15
Total
334
521
360
116
252
124
Fonte: Compilação de informações cedidas pelo DRES/SESAN. *Dados até julho de 2019.
Mês

Há locais de descarte que acabam se tornando pontos “viciados”, ou seja,
permanentes do descarte irregular pela população, independente da realização de
limpezas pela prefeitura. Por isso, o DRES realiza intervenções de melhorias nesses
locais transformando-os em praças, pequenos parques, hortas e ambientes
recuperados que inibem a atuação indevida dos descartores de materiais, uma vez
que o local recebe alguma infraestrutura.

No geral são utilizados pneus e outros materiais obtidos da própria coleta de materiais
inservíveis. São pintados e transformados em jardins e canteiros, qualificando os
locais antes vistos como pontos de descarte. A seguir algumas imagens de locais
recuperados pela iniciativa.
Figura 6: Exemplos de Locais de Descarte Irregular Viciados que receberam Melhorias.

Fonte: Cedidas pelo DRES/SESAN. Fotos de Julho de 2019.

Desde 2016 cerca de 136 locais de descarte irregular foram desfeitos e a ação coibida,
sendo considerados eliminados ou recuperados pelo DRES. A seguir um
detalhamento dos dados repassados sobre essa iniciativa do período de 2016 até
julho de 2019 (Quadro 4).
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Quadro 4: Locais de Descarte Irregular Eliminados nas ações fiscalizatórias e de Melhorias.
Ano ou Descrição
Quantidade
2016 e 2017

17

2018

55

2019*

64

Lote 1

106

Lote 2

30

Total

136

*Dados até julho de 2019. Fonte: Compilação de informações cedidas pelo DRES/SESAN.

No Quadro 5 tem-se o levantamento mostrando os locais eliminados por Bairro.
Destacaram-se na iniciativa da Prefeitura/DRES os bairros de Jurunas, Cremação
Guamá e Marco com maior quantidade de pontos recuperados e que tiveram
melhorias quanto aos descartes irregulares.
Quadro 5: Locais de Descarte Irregular Eliminados por Bairro.
Bairros

Quantidade

Bairros

Quantidade

Jurunas

17

São Braz

3

Cremação

16

Terra Firme

3

Guamá

14

Cidade Velha

2

Marco

11

Coqueiro

2

Fátima

9

Mangueirão

2

Canudos

8

Nazaré

2

Telégrafo

7

Reduto

2

Uarizal

6

Barreiro

1

Marambaia

6

Batista Campos

1

Pedreira

6

Cabanagem

1

Bengui

4

Curió Utinga

1

Condor

4

Pratinha ll

1

Campina

3

Val de Cans

1

Total
136
Sacramenta
3
Fonte: Compilação de informações cedidas pelo DRES/SESAN, 2019.

Ações de Educação Ambiental

A Seção de Coleta Seletiva e Educação Ambiental do DRES conta atualmente com
cerca de 18 funcionários e 15 fiscais e/ou agentes de educação ambiental, conforme
Quadro 6. Além de atuarem nas questões ligadas ao descarte irregular de resíduos
sólidos, os fiscais e agentes de educação ambiental também têm atividades ligadas
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ao incentivo ao programa de coleta seletiva visando o incremento da participação da
população junto às Cooperativas existentes.

Item

Quadro 6: Locais de Descarte Irregular
Função

Quantidade

1

Coordenador

1

2

Assistentes Administrativos

2

3

Fiscais

15

Total

18

Fonte: Cedidas pelo DRES/SESAN, 2019.

Os agentes de Educação Ambiental são organizados e divididos em equipes as quais se
comunicam com os moradores dos bairros cuja a Cooperativa está inserida e/ou localizada
próxima. A sensibilização envolve ainda informações sobre os dias e horários de coleta
domiciliar, da coleta diferenciada de entulhos e sobre os canais de comunicação existentes
com a secretaria (fale SESAN: 156, disque denúncia, e-mail, etc.) para possíveis
reclamações e pedidos da população.

A seguir, algumas imagens que ilustram a atuação dos fiscais de educação ambiental
fazendo a sensibilização da população em bairros de Belém, com acompanhamento
de catadores das próprias Cooperativas locais. No caso, as fotos são de julho de 2019
envolvendo as Cooperativas Filhos do Sol e ARAL.
Figura 7: Exemplos Sensibilização e Educação Ambiental para Coleta Seletiva.

Fonte: Cedidas pela Seção de Coleta Seletiva e Educação Ambiental do DRES, 2019.
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Outras Secretarias ou Órgãos Atuantes em Resíduos Sólidos

Outras secretarias ou órgãos podem ser indicadas como atuantes de forma indireta
no sistema de manejo de resíduos sólidos e sua gestão. Citam-se, por exemplo, a
Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e a Secretaria Municipal de Saúde
– SESMA e a Agência Reguladora Municipal, a ARBEL. Informações sobre elas serão
apresentadas abaixo.
2.1.5.1. Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA
A Secretaria de Meio Ambiente – SEMMA foi criada através da Lei Ordinária n° 8.233
de 31 de janeiro de 2003. Suas atribuições principais são planejar, coordenar,
supervisionar, executar e controlar as atividades que visem à conservação, proteção,
preservação, recuperação e restauração da qualidade do meio ambiente e de áreas
verdes públicas localizadas no município de Belém. O organograma resumido da
SEMMA é apresentado abaixo.
Figura 8: Organograma Resumido da SEMMA.

Fonte: Adaptado do Site da Transparência Belém e Lei Ordinária n° 8.233/2003.
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Destaca-se tocante à SEMMA o Departamento de Controle Ambiental no que se refere
à resíduos sólidos com a atuação da fiscalização ambiental (crimes ambientais e
infrações que possam estar relacionadas ao manejo inadequado), bem como quanto
à

competência

do

instrumento

de

licenciamento

ambiental

de

atividades

potencialmente poluidoras em nível local. A geração e o manejo adequado de
resíduos sólidos específicos desses empreendimentos e/ou atividades sujeitas ao
licenciamento quanto ao seu tratamento e destinação passam por análise e/ou
fiscalização do órgão.

Importante ainda destacar neste assunto que a SEMMA/Dep. de Controle Ambiental
faz o licenciamento e/ou cadastro de possíveis grandes geradores de resíduos sólidos
bem como prestadores de serviços ligados a esse tema. Assim é importante que haja
sempre uma boa integração entre os diversos setores da Administração Municipal
para que o fluxo de informações seja tal que propicie uma adequada gestão de todos
os resíduos gerados no município bem como da atuação de empresas do ramo.

Destaca-se que a SEMMA também realiza o licenciamento ambiental de geradores
específicos de resíduos de serviços de saúde, os quais devem apresentar Plano de
Gerenciamento de Resíduos de serviços de saúde – PGRSS conforme termo de
referência do órgão para fins de análise e aprovação.

Outro setor relevante para a questão de resíduos sólidos municipal é a atuação da
Coordenadoria de Educação Ambiental e Desenvolvimento Comunitário. Sabe-se que
a maior parte das dificuldades encontradas na gestão e manejo de resíduos sólidos
está atrelada à interface dos serviços e a população local. Por isso, a educação
ambiental em qualquer tema ligado à conservação ambiental e desenvolvimento
sustentável passa pelo escopo da geração de resíduos e dos problemas e conflitos
envolvendo esse setor.

Assim a SEMMA dentro desta coordenadoria, diretamente atua com ações que
envolvem a abordagem aos resíduos sólidos e sua relação com o meio ambiente, o
urbano, de áreas protegidas e dos recursos hídricos.
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2.1.5.2. Secretaria Municipal de Saúde - SESMA
A SESMA – Secretaria Municipal de Saúde foi criada pela Lei Ordinária n° 7.341 de
18 de março de 1986, a qual estabeleceu as diretrizes gerais de administração,
redefiniu a organização administrativa do Executivo Municipal entre outras.

Entre as suas atribuições principais estão o planejamento, execução, coordenação,
controle e avaliação das atividades de sua competência, em especial àquelas ligadas
à promoção, proteção e recuperação da saúde; administração de programas e
serviços de saúde; atividades de vigilância sanitária e epidemiológica; controle de
agravos à saúde ambiental, etc.

No âmbito de resíduos sólidos a sua atuação é direta quanto às unidades municipais
geradoras de resíduos de serviços de saúde – RSS, pois é o órgão gerador
responsável e deve realizar o manejo, tratamento e destinação conforme preconizam
as legislações e normas ambientais cabíveis. Cita-se a RDC ANVISA n° 222/2018,
por exemplo, a qual regulamenta as boas práticas de gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde e dá outras providências como a principal normativa a ser
observada neste caso.

A SESMA, principalmente dentro das atribuições de vigilância sanitária previstas pela
legislação, também é a responsável pela fiscalização e controle dos geradores de
resíduos de serviços de saúde – RSS privados, dentro da gestão compartilhada em
saúde e vigilância também executada pelo Governo Estadual para alguns tipos de
geradores.

Ou seja, geradores específicos de RSS tais como: consultórios médicos, consultórios
odontológicos, clínicas veterinárias e de saúde humana, prestadores de serviços
ligados à estética, saúde complementar, unidades laboratoriais e de diagnóstico por
imagem, tatuadores e similares, farmácias e/ou drogarias, entre outros, necessitam
da atuação da SESMA/Vigilância Sanitária frente à obediência das normas e
legislações quanto ao manejo de RSS. Esse acompanhamento é realizado
anualmente através da emissão de Alvarás Sanitários a esses geradores privados
específicos.
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O organograma da SESMA é apresentado abaixo. Destaca-se então conforme
apresentado a atuação da Secretaria como responsável administrativamente ao
gerenciamento de resíduos dos geradores municipais por ela controlados e em termos
de fiscalização e controle o Departamento de Vigilância Sanitária no caso de
geradores privados.
Figura 9: Organograma Resumido da SESMA.

Fonte: Adaptado do site da Transparência Belém e Lei Ordinária n° 7.341/1986.

2.1.5.3. Agência Reguladora Municipal de Belém - ARBEL
A Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM, criada
pela Lei Municipal N° 8.630, de 07 de fevereiro de 2008 foi transformada na Agência
Reguladora Municipal de Belém – ARBEL, por meio da Lei N° 9.576, de 22 de maio
de 2020, restando redefinida sua reestruturação, competências e estrutura
organizacional de cargos e funções, e deu outras providências.
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A ARBEL é uma autarquia dotada de regime especial e personalidade jurídica própria,
de direito público e está vinculada à Secretaria Municipal de Coordenação Geral do
Planejamento e Gestão – SEGEP (art. 2º, da Lei nº 9.576/2020), tendo como missão
a regulação dos serviços públicos de saneamento básico do Município de Belém (art.
3º, da Lei nº 7.576/2020).

A AMAE regulava exclusivamente os serviços de abastecimento de água e de
esgotamento sanitário, não tendo atuação nos serviços de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos e também na drenagem e manejo das águas pluviais urbanas,
entretanto esta situação está superada com a criação da ARBEL que passou a regular
os quatro eixos de saneamento básico, devidamente especificados no artigo 9º, inciso
I, II, III, IV e parágrafo único da Lei N° 9.576/2020

Maiores detalhes sobre a ARBEL podem ser obtidos no material apresentado na
Caracterização Geral do Município.
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3. MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

Para os efeitos da Lei Federal nº 11.445/2007 que instituiu a Política Federal de
Saneamento Básico, os serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos e limpeza
urbana são compostos pelas seguintes atividades:
I - Coleta, transbordo e transporte do lixo doméstico e do lixo originário da
varrição e limpeza de logradouros e vias públicas;
II - Triagem para fins de reuso ou reciclagem, de tratamento, inclusive por
compostagem, e de disposição final do lixo doméstico e do lixo originário da
varrição e limpeza de logradouros e vias públicas; e
III - varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e
outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.

Neste(s) Plano(s) dar-se-á abordagem e descrição sobre essas etapas no que couber
a partir de informações cedidas pelas secretarias e órgãos envolvidos, empresas
prestadoras dos serviços bem como informações coletadas pelo Consórcio em
levantamentos no município.

3.1. CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, (Lei Federal n° 12.305/2010), define
a classificação de resíduos sólidos a partir da diferenciação em relação à sua origem
e periculosidade.

Na normativa, os resíduos sólidos urbanos são aqueles caracterizados pelos resíduos
domiciliares (os originários de atividades domésticas em residências urbanas) e os
originários da varrição, limpeza de logradouros, vias públicas e outros serviços de
limpeza urbana.

Ademais, os principais resíduos gerados nas cidades brasileiras são aqueles previstos
nas demais classes da Lei n° 12.305/2010, conforme ilustrativamente apresentado na
Figura 10:
Figura 10: Principais Resíduos Sólidos Gerados nas Cidades segundo Lei n° 12.305/2010.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – AMPLA, a partir da Lei n° 12.305/2010.

Sobre as responsabilidades do manejo dos resíduos sólidos, apresenta-se no Quadro
7 um resumo introdutório nos termos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n°
12.305/2010:
Quadro 7: Responsabilidade pelo Gerenciamento de alguns Resíduos Sólidos.
Responsabilidade
Da Administração Municipal

Do Gerador*

Compartilhada -Logística
Reversa

Resíduos Domiciliares

Resíduos Industriais

Produtos eletroeletrônicos

Resíduos Comerciais

Resíduos da Construção
Civil – RCC

Pilhas e baterias

Resíduos de Serviços de
Saúde - RSS

Lâmpadas fluorescentes

Resíduos
Agrossilvopastoris

Pneus

Resíduos da Mineração

Agrotóxicos (resíduos e
embalagens)

Resíduos dos Serviços de
Transporte

Óleos lubrificantes (resíduos e
embalagens)

Resíduos da Limpeza Urbana
(originários da varrição, limpeza de
logradouros e vias públicas)

*Público ou privado.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – AMPLA, a partir da Lei n° 12.305/2010.
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Dentro da gama de resíduos sólidos urbanos e de estabelecimentos comerciais e de
prestação de serviços pode-se inserir a coleta seletiva, que consiste na separação
prévia dos resíduos, geralmente separados em:
 Materiais recicláveis: resíduos sólidos compostos principalmente por papel,
papelão, vidro, metal (sucatas) e plástico.
 Materiais não recicláveis: resíduos compostos essencialmente de matéria
orgânica* e pelos materiais que não apresentam condições favoráveis à
reciclagem, classificados como rejeito**.

*Resíduos essencialmente compostos de matéria orgânica, ou resíduos orgânicos,
em geral não possuem coleta específica, onde nos municípios são considerados como
rejeitos e encaminhados à disposição final. Como irá ser visto é o caso do município
de Belém também.

No entanto, ressalta-se que estes resíduos também são passíveis de reciclagem,
através de técnicas de compostagem ou digestão anaeróbia, por exemplo. Segundo
a PNRS devem ser desviados da disposição final ambientalmente adequada.

**Rejeito: é entendido como:
Art. 3°. Item XV: “resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as
possibilidades de tratamento e recuperação por processos tecnológicos
disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade
que não a disposição final ambientalmente adequada”.

Outras classificações são aquelas apresentadas pela Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT) em suas normas, podendo-se citar a NBR 10.004/2004, na
qual os resíduos sólidos são definidos como sendo:
“Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de atividades de
origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de
varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas
de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades
tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de
água, ou exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis, em
face à melhor tecnologia disponível”.
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Segundo a NBR 10.004/2004 a classificação de resíduos sólidos envolve a
identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, de seus constituintes e
características, e a comparação destes constituintes com listagens de resíduos e
substâncias cujo impacto à saúde e ao meio ambiente é conhecido.

A segregação dos resíduos na fonte geradora e a identificação da sua origem são
partes integrantes dos laudos de classificação, sendo a identificação dos constituintes
a serem avaliados na caracterização do resíduo estabelecida de acordo com as
matérias-primas, os insumos e o processo que lhe deu origem.

Ainda segundo a mesma norma, os resíduos sólidos são classificados em:

a) Resíduos Classe I - Perigosos: Aqueles que apresentam periculosidade, ou seja,
em função de suas propriedades físicas, químicas ou infectocontagiosas, podem
apresentar:


Riscos à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou

acentuando seus índices;


Riscos ao meio ambiente, quando o resíduo for gerenciado de forma

inadequada.
Os Resíduos Classe 1 – Perigosos, podem ainda apresentar as seguintes
características:

Inflamabilidade,

Corrosividade,

Reatividade,

Toxicidade

e/ou

Patogenicidade, ou ainda as que constam nos anexos A ou B da NBR 10004.
b) Resíduos Classe II – Não perigosos: São subdivididos em Classe II A e Classe II
B, como mostrado abaixo:
Classe II A – Não inertes: Aqueles que não se enquadram na classificação de resíduos
Classe I ou resíduos Classe II B.
Classe II B – Inertes: Quando amostrados de forma representativa, conforme NBR
10.007, e submetidos aos procedimentos da NBR 10.006, não tiverem nenhum de
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seus constituintes solubilizados a concentrações superiores aos padrões de
potabilidade da água, excetuando-se aspecto, turbidez, dureza e sabor.

3.2. FLUXOGRAMA GERAL DO MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS
DE LIMPEZA URBANA

O fluxograma geral dos serviços de manejo de resíduos sólidos e das atividades de
limpeza pública e conservação urbana é mostrado esquematicamente na Figura 11.
Figura 11: Fluxograma Geral do Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana em Belém.

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

A seguir tratam-se dos detalhamentos sobre cada uma dessas etapas e como os
serviços são organizados, executados e suas áreas de abrangência.
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3.3. CONTRATOS DE SERVIÇOS DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS,
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA

A gestão do sistema de manejo de resíduos sólidos como visto fica a cargo da
Secretaria Municipal de Saneamento, a SESAN. Contudo, a prestação dos serviços é
em sua maioria terceirizada através de empresas contratadas por ela, a qual faz então
o gerenciamento e a fiscalização dos contratos envolvendo principalmente fiscais do
DRES no acompanhamento dos serviços em campo.

Atualmente a organização da prestação dos serviços ligados a manejo de resíduos
sólidos e limpeza e conservação urbana ocorre em duas grandes áreas que dividem
o município em dois, os quais são denominados Lote 1 e Lote 2.

Na atual concepção essas áreas são operacionalizadas por duas empresas distintas
em contratos similares. Ambos os contratos são de caráter emergencial tendo em vista
diversas tentativas frustradas da SESAN em realizar a contratação do tipo
concorrência para os serviços, devido a questionamentos e impugnações dos
processos licitatórios mais recentes. A seguir informações dos contratos vigentes:
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Quadro 8: Informações sobre os Contratos de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana
vigentes junto a SESAN.
Lote
Valor mensal
Contrato
Empresa
e/ou
Área/Bairros
e/ou global (R$)
Serviço
Cremação, Nazaré, Terra Firme, Batista
Campos, Cidade Velha, Jurunas,

N° 05/2019

Terraplena
LTDA

Condor, Guamá, Universitário,
1

Canudos, São Braz, Fátima, Reduto,
Umarizal, Marco, Curió-Utinga, Aurá,
Águas Lindas, Guanabara, Campina,

R$ 6.092.913,90
(mensal);
Valor Global: R$
36.557.483,40.

Castanheira, Distrito de Mosqueiro.
Telégrafo, Pedreira, Souza,
Sacramenta, Barreiro, Marambaia, Val
de Cães, São Clemente, Manguerão,
Cabanagem, Parque Verde, Coqueiro,
B.A. Meio
N° 06/2019

Ambiente

2

LTDA

Conjunto Tapajós, Pratinha,Tapanã,

R$ 4.387.247,24

Tenoné, Pq. Guajará, Paracuri, Ponta

(mensal)

Grossa, Agulha, Águas Negras,

Valor Global: R$

Maracacuera, Campina de Icoaraci

26.323.483,43.

(Distrito Icoaraci), Brasília, São João do
Outeiro, Itaiteua, Água Boa, (Distrito de
Outeiro/Ilha de Caratateua), Ilha de
Cotijuba.
N° 02/2014
- Aditivo
6°/20

Sólida
Construções
e Serviços

Canais

Sólida

014/2014

Construções

- 6°

e Serviços

Aditivo/20

LTDA

CONCAVES

canais e da operação e manutenção
das comportas existentes.

LTDA

N°

N° 13/2015

Serviços de limpeza e dragagem de

Locação

Coleta
Seletiva

Valor global: R$
12.136.060,63

Contratação de empresa especializada

Valor global: R$

para locação de equipamentos

37.347.300,00

Contratação para coleta e transporte de
resíduos sólidos recicláveis e
reutilizáveis do Bairro Nazaré

R$ 137.044,90
(mensal)
Valor globall: R$
1.644.538,80

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla a partir de dados fornecidos pela SESAN, 2019 e
atualizado em 2020.

As contratações incluem o fornecimento de pessoal (equipes), equipamentos de
proteção individual ou coletivas, quando necessário, maquinários, equipamentos e
ferramentas necessárias à execução dos serviços.
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As porções insulares de Belém também são inseridas em um dos lotes. O município
contém 39 ilhas, algumas não habitadas e/ou não de forma significativa. Na
concepção organizacional do município há a sede municipal, composta principalmente
pelos bairros inseridos na porção continental; e distritos administrativos com
subprefeituras próprias, porém atendidas quanto ao manejo de resíduos sólidos de
forma integrada nos Lotes 1 ou 2.

Há o distrito administrativo de Icoaraci, de Outeiro e de Mosqueiro, por exemplo, além
da sede urbana. O distrito de Mosqueiro é atendido através do Lote 1 (Terraplena) e
contempla administrativamente outras 13 ilhas do entorno. Os distritos de Icoaraci e
de Outeiro são atendidos pelos serviços através do Lote 2 (B.A. Ambiental). O Distrito
de Outeiro administra outras 26 ilhas do entorno.

Como já apresentado no Quadro 8, o município também mantém contrato com a
empresa Sólida Construção e Serviços LTDA (Contrato n° 02/2014 – SESAN/PMB em
sexto termo aditivo firmado em 2020 para aditamento de prazo e manutenção da
execução dos serviços).

O contrato tem como objeto principal a execução dos serviços de limpeza e dragagem
de canais e da operação e manutenção das comportas existentes em alguns destes
canais. Os resíduos dragados dos canais são encaminhados ao Aterro do Aurá.

3.4. IDENTIFICAÇÃO

DA

COBERTURA

DOS

SERVIÇOS

DE

COLETA

CONVENCIONAL PORTA-A-PORTA

A coleta de resíduos sólidos domiciliar em Belém é realizada adotando-se
principalmente o modelo porta-a-porta conforme roteiros definidos e frequências
alternadas e, em alguns locais frequência diária. Há coleta noturna em alguns casos
e os serviços de coleta domiciliar convencional não são realizados aos domingos. As
frequências alternadas são utilizadas da seguinte concepção (PMB/SESAN, 2019):


Roteiros pares, ou seja, 2ª, 4ª e 6ª - diurno ou noturno;



Roteiros ímpares, ou seja, 3ª, 5ª e sábados – diurno ou noturno;
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Roteiros diários: noturnos ou diurnos.

A seguir nos Quadros 9 e 10 apresentam-se os detalhamentos dos roteiros de coleta
domiciliar convencional para os Lotes 1 e 2. Contabilizaram-se 41 roteiros no Lote 1 e
50 roteiros no Lote 2, a partir das informações repassadas pela SESAN.

A cobertura atual é de 97% quanto à prestação de serviços de coleta convencional de
resíduos porta-a-porta e o restante, 3%, refere-se a outros destinos dados pela
população. No geral são a queima ou despejam em terrenos baldios ou em canais de
drenagem (PMS/SESAN, 2019).

Na Figura 12 e 13 são apresentados os mapas temáticos da compilação dos roteiros
de coleta convencional existentes no município nos Lotes 1 e 2.
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Quadro 9: Detalhamento dos Roteiros de Coleta Convencional Domiciliar (Lote 1).
Lote

Lote 1

Identificação
Frequência
1101
1102
1103
Ímpar (3ª, 5ª e Sab.)
1103
1104
1105
1106
1201
1202
1203
Par (2ª, 4ª, 6ª)
1204
1205
1206
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1401
1402
1403
1404
1405
Diária
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1413
1414
1415
1416
1801
Par (2ª, 4ª, 6ª)
1802
1901
Ímpar (3ª, 5ª e Sab.)
1902

Período

Horário

Área Territorial (km2)
1,06
0,90
3,10
1,34
1,40
2,99
6,05
0,74
0,79

Diurno

07 hs - 19 hs

1,09
1,03
1,55
31,84
0,92
0,74
1,01
1,01
0,57
1,12
1,74
0,73
0,31
0,42
0,72
0,83
0,68
0,87
1,03
1,21
0,92

Noturno

19 hs - 03 hs

1,29
1,32
1,07
0,29
0,78
0,69
0,84
0,58
0,59
0,96
1,07

Fonte: Adaptado por Consórcio EGIS – Ampla a partir dos dados dos mapas de roteiros das
propostas técnicas da empresa cedidos pela SESAN. Área territorial dos roteiros (km2) obtidas
de ferramentas de geoprocessamento da compilação dos mapas dos roteiros.
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Quadro 10: Detalhamento dos Roteiros de Coleta Convencional Domiciliar (Lote 2).
Lote

Lote 2

Identificação
Frequência
CD-I-DI-01
Ímpar (3ª, 5ª e Sab.)
CD-I-DI-01
CD-I-DP-01
Par (2ª, 4ª, 6ª)
II-CD-DD01
II-CD-DD02
Diária
II-CD-DD03
II-CD-DD04
II-CD-DD05
II-CD-DI01
II-CD-DI03
II-CD-DI04
II-CD-DI05
II-CD-DI06 Ímpar (3ª, 5ª e Sab.)
II-CD-DI07
II-CD-DI08
II-CD-DI09
II-CD-DI10
II-CD-DP01
II-CD-DP02
II-CD-DP03
II-CD-DP04
II-CD-DP04
Par (2ª, 4ª, 6ª)
II-CD-DP05
II-CD-DP06
II-CD-DP07
II-CD-DP08
II-CD-DP09
II-CD-DP10
II-CD-ND01
II-CD-ND02
II-CD-ND03
Diária
II-CD-ND07
II-CD-ND08
II-CD-ND10
II-CD-NI01
II-CD-NI02
II-CD-NI03
II-CD-NI04
Ímpar (3ª, 5ª e Sab.)
II-CD-NI05
II-CD-NI06
II-CD-NI07
II-CD-NI08
II-CD-NP01
II-CD-NP02
II-CD-NP03
II-CD-NP04
Par (2ª, 4ª, 6ª)
II-CD-NP05
II-CD-NP06
II-CD-NP07
II-CD-NP08

Período

Horário

Área Territorial (km2)
14,23
0,02
2,79
1,10
0,86
0,58
1,09
1,02
9,55
0,87
1,85
0,63
1,22
1,34
1,25
0,97
2,19
2,35
2,03
1,66
2,76
0,21
3,37
2,77

Diurno

Não Informado

2,31
1,90
0,32
1,41
2,10
1,37
1,26
3,16
1,17
1,21
1,40
5,09
0,88
3,31
3,87
1,47
0,82
1,54
1,18
0,79
0,76
0,66
0,81
0,66
1,64
3,13

Fonte: Adaptado por Consórcio EGIS – Ampla a partir dos dados dos mapas de roteiros das
propostas técnicas da empresa cedidos pela SESAN. Área territorial dos roteiros (km 2) obtidas
de ferramentas de geoprocessamento da compilação dos mapas dos roteiros.
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Figura 12: Mapa dos Roteiros de Coleta Convencional Domiciliar Lote 1.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Figura 13: Mapa dos Roteiros de Coleta Convencional Domiciliar Lote 2.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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A coleta na modalidade porta-a-porta ocorre com uso de caminhões compactadores
e equipe formada por um motorista e três (03) coletores para ambos os lotes de
serviços. Os veículos à disposição no Lote 1 (empresa Terraplena) são apresentados
no Quadro 11. As informações dos veículos utilizados pela empresa B.A. Ambiental
não foram cedidos.
Quadro 11: Veículos a disposição para serviços no Lote 1 (Terraplena).
Capacidade
Descrição e/ou Característica do Veículo
Quantidade
(m³)
Caminhão M.B.B. ou similar 1719 ATEGO ou similar

--

21

Compactador c/Elevador Hidráulico Planalto ou similar Magnum 15.000 ou
similar

15

4

Compactador Simples Planalto ou similar Magnum 15.000 ou similar

15

17

Fonte: retirado da proposta técnica da empresa cedida pela SESAN, 2019.

Observou-se que os caminhões dos lotes são adequadamente identificados assim
como os funcionários que trajam uniformes e alguns equipamentos de proteção
individual – EPI’s. Esta questão facilita a apresentação dos serviços à população e
auxilia na comunicação social e compreensão sobre o que está sendo prestado. A
seguir imagens que exemplificam os serviços sendo executados em diferentes regiões
do município.
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Figura 14: Coleta Convencional sendo Executada no Lote 1 em Mosqueiro e Bairros da Sede.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 15: Coleta Convencional sendo Executada no Lote 2 em Icoaraci.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Coleta de Resíduos Sólidos de Difícil Acesso
O município conta com roteiros específicos denominados “coleta de difícil acesso” nos
quais se realizam os serviços de coleta de modo diferenciado. Tratam-se de locais
onde os caminhões coletores convencionais teriam dificuldades de acesso devido ao
formato das vias e suas condições e/ou não poderiam de fato entrar para realizar os
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serviços. No geral são vilas e outras comunidades consideradas como aglomerados
subnormais ou ainda áreas com infraestrutura precária.

Ambos os lotes contemplam a execução dos serviços de coleta domiciliar de difícil
acesso. Para este tipo de coleta são utilizados outros formatos de coleta, sendo a
modalidade manual ou uso de veículos e equipamentos compatíveis tais como minitrator ou carrinho de mão, onde os resíduos são conduzidos até locais nos quais o
caminhão convencional tem acesso e/ou há um roteiro de coleta definido
(PMS/SESAN, 2019). Os dados desses roteiros são apresentados no Quadro 12 e 13.
Quadro 12: Roteiros de Coleta de Difícil Acesso – Lote 1.
Lote

Lote 1

Roteiro
I-DA-01
I-DA-02
I-DA-02
I-DA-03
I-DA-04
I-DA-05
I-DA-06
I-DA-07
I-DA-07
I-DA-08
I-DA-08
I-DA-08
I-DA-09
I-DA-10
I-DA-11
I-DA-12
I-DA-12
I-DA-12
I-DA-12
I-DA-13
I-DA-13
I-DA-13
I-DA-13
I-DA-13
I-DA-14
I-DA-14
I-DA-14
I-DA-14
I-DA-15
I-DA-15
I-DA-15
I-DA-15

Frequência

Período

Par (2f-4f-6f)

Ímpar (3f-5f-Sáb)

Diurno

Par (2f-4f-6f)

Ímpar (3f-5f-Sáb)

Área Territorial (km²)
1,12
0,28
0,17
0,87
0,14
0,52
0,32
0,32
0,13
0,07
0,09
0,33
0,14
0,66
0,95
0,13
2,38
1,13
3,34
2,38
2,92
3,68
4,58
1,39
0,82
3,30
2,65
1,90
3,02
2,46
1,13
2,64

Fonte: Compilação de dados cedidos pela SESAN a partir das propostas técnicas das
empresas, 2019. Área territorial dos roteiros (km2) obtidas de ferramentas de
geoprocessamento da compilação dos mapas dos roteiros.

75

Quadro 13: Roteiros de Coleta de Difícil Acesso – Lote 2.
Lote

Lote 2

Roteiro
II-CC-02DI
II-CC-02DI
II-CC-02DI
II-CC-02DI
II-CC-03DP
II-CC-03DP
II-CC-03DP
II-CC-03DP
II-CC-03DP
II-CC-04DI
II-GC-01DI
II-GC-01DI
II-GC-01DP
II-GC-01DP
II-GC-02DI
II-GC-03DI
II-GC-04DI
II-GC-05DI
II-GC-06DI
II-GC-07DP
II-GC-08DP
II-GC-09DP
II-GC-10DP
II-GC-11DP

Frequência

Período

Ímpar (3f-5f-Sáb)

Par (2f-4f-6f)

Ímpar (3f-5f-Sáb)

Ímpar (3f-5f-Sáb)

Par (2f-4f-6f)

Área Territorial (km²)
0,07
0,09
0,09
0,17
0,12
0,05
0,08
0,04
0,06
0,30
0,04
0,04
0,38
0,06
0,04
0,11
0,15
0,04
0,11
0,28
0,08
0,14
0,05
0,12

Fonte: Compilação de dados cedidos pela SESAN a partir das propostas técnicas das
empresas, 2019. Área territorial dos roteiros (km2) obtidas de ferramentas de
geoprocessamento da compilação dos mapas dos roteiros.

Nas Figuras 16, 17 e 18 apresentam-se os roteiros existentes nos Lotes 1 e 2 quanto
aos roteiros de coleta em locais de difícil acesso.
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Figura 16: Mapa dos Roteiros de Coleta de Difícil Acesso - Geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Figura 17: Mapa dos Roteiros de Coleta de Difícil Acesso – Lote 1.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Figura 18: Mapa dos Roteiros de Coleta de Difícil Acesso – Lote 2.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Coleta de Resíduos Sólidos nas Ilhas de Belém

Importante destacar que as características de Belém fazem com que haja
necessidade do uso de diferentes técnicas e equipamentos de coleta de resíduos não
apenas como visto acima quanto à coleta porta-a-porta e nos locais considerados de
difícil acesso, mas também devido ao município possuir algumas ilhas habitadas, as
quais requerem serviços de coleta de resíduos regularmente.

Na Ilha de Cotijuba, por exemplo, a coleta convencional é realizada com uso de tração
animal, mais especificamente um búfalo que traciona uma carroça sob supervisão de
funcionários locais que moram na Ilha. O local é abrangido pelos serviços da empresa
B.A. Ambiental dentro da delimitação do Lote 2.

Isto porque na Ilha não há uso de veículos automotivos, sendo que a população se
utiliza de motocicletas, bicicletas, carroças ou adaptações como as “moto-rete”
(cabines de passageiros com até 08 lugares tracionadas por moto).
Figura 19: Coleta Convencional utiliza tração animal na Ilha de Cotijuba (búfalo).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A coleta ocorre na ilha diariamente e os materiais ficam temporariamente
acondicionados em espaço próximo da Associação de catadores localizada na Ilha
(ASCAJUBA). Duas ou três vezes na semana os resíduos são coletados com uso de
um trator conforme demonstrado abaixo (Figura 20), o qual transporta os resíduos
deste local até o Porto que existe na Ilha.
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Figura 20: Transporte até o porto utilizando-se de trator e bombonas.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

No Porto, as bombonas são transportadas até a porção continental por um barco
específico, sendo então os resíduos transferidos ao caminhão coletor que realiza a
coleta no roteiro que passa pela Ilha de Icoaraci, principal acesso à Ilha de Cotijuba.
A transferência ao caminhão ocorre de duas a três vezes na semana, dependendo a
geração de resíduos na ilha. Os funcionários comunicam-se previamente agendando
a parada do caminhão ao longo do seu roteiro no ponto para receber o barco.
Figura 21: Transferência dos Resíduos do Trator ao Barco.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 22: Barco trazendo os resíduos convencionais a Icoaraci.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 23: Transferência dos resíduos ao Caminhão Compactador.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Os resíduos recicláveis gerados são manejados pela Associação de Catadores
existente na Ilha (ASCAJUBA), contudo os associados fazem a coleta no geral a pé
ou com uso da tração animal quando não está coletando os resíduos convencionais.
Sabe-se, contudo, que a coleta seletiva não é muito eficaz nesta modalidade em
especial porque os catadores também precisam fazer a triagem dos materiais. Por
isso muito material passível de reciclagem acaba por ser encaminhado à coleta
convencional nesta Ilha.
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Figura 24: Fluxograma Geral do Serviços de Coleta Convencional na Ilha de Cotijuba (Lote 2).

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Na ilha do Combu também há procedimentos similares. Esta Ilha é a mais próxima da
sede do município e é caracterizada por poucos moradores fixos, porém possui muitos
restaurantes típicos da culinária regional utilizados tanto pelos moradores como pelo
grande número de turistas que acessam Belém e a ilha diariamente.

O único modo de transporte até ela é via barco ou lanchas, sendo que os restaurantes
e outros empreendimentos também ficam basicamente situados às margens do rio
sendo que as pessoas chegam e se locomovem por barco ou lancha entre eles.

A coleta convencional também é realizada nesta Ilha utilizando-se barco e uso de
bombonas que trazem os resíduos previamente acondicionados à porção continental
de duas a três vezes na semana. A Ilha do Combu está inserida no Lote 1 e é
considerada nas identificações dos serviços e/ou roteiros como coleta na modalidade
de difícil acesso. Também no Lote 1 são inseridas nesta mesma modalidade as Ilhas
Murutucu, Grande, Cintra e a Ilha dos Patos.
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3.5. SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DE FEIRAS E
MERCADOS

No município de Belém são muito comuns as feiras e mercados ao ar livre ou
realizados em espaços previamente definidos. Nesses comércios a geração de
resíduos sólidos é bastante elevada e há necessidade de prever logística própria de
coleta específica nestes espaços.

No geral, a coleta e o transporte de resíduos sólidos gerados em feiras e mercados
são realizados de forma integrada com os roteiros de coleta convencional de resíduos.

O Lote 2 executado pela empresa B.A. Ambiental possui informação de três roteiros
específicos visando atender a feiras e mercados localizados em sua região de
atendimento. A coleta ocorre de segunda a domingo, ou seja, todos os dias e no
período diurno. Os roteiros possuem 10, 11 e 12 feiras ou mercados objetos dos
serviços conforme é possível observar os detalhamentos no Quadro 14.

Frequência

Diária - 2ª a
domingo

Diária - 2ª a
domingo

Diária - 2ª a
domingo

Quadro 14: Roteiros de Coleta de Feiras e Mercados – Lote 2.
Período
Horário
Roteiro
N° Seq.
Via a ser coletada
1
Feira do Telégrafo
2
Feira Frederico Scheneippe
3
Feira da Pedreira
4
Feira São Sebastião
5
Feira do Barreiro
7h às
II-CD-FE-01
Diurno
15h20
6
Feira da Sacramenta
7
Feira da Tavares Bastos
8
Feira da Marambaia
9
Feira do Entroncamento
10
Feira da Patrinha
1
Feira do Paraíso dos Pássaros
2
Feira da Providência
3
Feira da Pratinha
4
Feira do Benguí
5
Feira do Tenoné
7h às
II-CD-FE-02
Diurno
6
Feira
do Maguari
15h20
7
Feira do Satélite
8
Feira do Beijamim Sodré
9
Feira da Cabanagem
10
Feira do Panorama XXI
11
Mercado do Maguari
1
Feira da Brasília
7h às
2
Feira da Trav. São Pedro
II-CD-FE-03
Diurno
15h20
3
Feira do Coco
4
Feira da Campina
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Frequência

Período

Horário

Roteiro

N° Seq.
Via a ser coletada
5
Feira da 8 de Maio
6
Feira do Paracuri
7
Feira do Eduardo Angelim
8
Feira do Tapanã
9
Feira do Parque União
10
Feira da Ajax de Oliveira
11
Feira do Benguí
12
Feira do Catalina
Fonte: Compilação de dados da Proposta Técnica da empresa cedidas pela SESAN. 2019.

No Lote 1 (empresa Terraplena) a prestação dos serviços de coletas em feiras e
mercados é diferente do Lote 2, pois os serviços são prestados concomitantemente
aos serviços de coleta domiciliar convencional, não havendo roteiros específicos. Ou
seja, o dimensionamento de veículos coletores da coleta convencional e a mão-deobra correspondente já contemplou o atendimento a feiras e mercados ao longo dos
roteiros convencionais, onde cabia.

Os serviços realizados em feiras e mercados ocorrem aliando-se os serviços de
limpeza e varrição desses espaços. As feiras e/ou mercados têm horários específicos,
porém a maioria das feiras livres de rua terminam logo após o meio dia. Com
frequência específica é também realizada a lavagem das feiras e mercados, em
especial aqueles realizados ao ar livre evitando-se proliferação de moscas e presença
de urubus. No geral a lavagem ocorre quinzenalmente.

As equipes de limpeza são acionadas após o término das feiras nas ruas e fazem a
primeira limpeza do ambiente com varrição e acondicionamento de resíduos nos
pontos de vias de acesso aos caminhões coletores.

Nos mercados e feiras de maior porte ou duração, por exemplo, como no Ver-o-Peso,
no centro de Belém, os serviços são realizados mais a fim do dia e uma equipe de
limpeza fica permanentemente no local ou funcionários para organização da fase de
acondicionamento dos resíduos quando há espaço próprio.
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Figura 25: Mapa dos Roteiros de Coleta de Feiras e Mercados (Lote 2).

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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A seguir algumas imagens dos serviços de limpeza e coleta de resíduos em feiras e
mercados.
Figura 26: Ponto de Acondicionamento temporário no Mercado Ver-O-Peso (Lote 1).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 27: Acondicionamento de resíduos em Mercado da R. São Bento, Bengui (Lote 2).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 28: Coleta em local da Feira da Pedreira (Lote 2).

Fonte: Cedido pelo DRES/SESAN, 2019.

Algumas feiras não possuem espaço para acondicionamento específico e a
organização é realizada na própria via, especialmente nas feiras ao ar livre realizadas
em vias públicas ou praças (Figura 29).
Figura 29: Acondicionamento de resíduos em Feira Pq. União – Conj. Cordeiro de Faria, B.
Tapanã (Lote 2).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Não há coleta seletiva no ambiente de feiras e mercados, exceto através da ação
independente dos catadores envolvidos às associações ou cooperativas localizadas
próximas ou por ação de catadores autônomos. Destaca-se que nas feiras e mercados
há geração potencial de resíduos orgânicos, os quais poderiam ser encaminhados à
tratamento e desvio do aterro sanitário, contudo políticas e programas municipais são
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necessários para que isso seja efetivado e atualmente nenhuma medida neste tema
é desenvolvido pela Prefeitura e/ou SESAN.
Figura 30: Exemplo Varrição e Limpeza de Feira Livre, Centro (Lote 1).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Verificou-se ainda acúmulo grande de resíduos e materiais no chão sem
acondicionamento adequado mesmo em feiras e mercados.

3.6. SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS INERTES
(ENTULHOS)

O município conta com serviço específico de coleta e transporte de resíduos de
entulhos diversos (resíduos da construção civil – RCC) classificados como Classe II
B, segundo NBR 10.004 (ABNT, 2000). Tratam-se restos de construção e reforma,
madeiras, móveis inservíveis, etc.
Apesar da Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS instituída pela Lei n°
12.305/2010

estabelecer

que

a

destinação

destes

tipos

de

materiais

é

responsabilidade do gerador, no município, a população descarta indevidamente e
89

indiscriminadamente estes materiais (e até mesmo misturado com resíduos de origem
doméstica) pelas ruas, terrenos baldios e ao longo dos canais de drenagem. Trata-se
de um cenário problemático que envolve diversos fatores, entre eles a educação
ambiental e sanitária da população. Apesar da coleta ser dedicada e/ou prioritária aos
RCC muitos resíduos de outros tipos acabam sendo coletados em conjunto, como
pneus, caroço do açaí, resíduos verdes de poda, etc. Nas fotografias apresentadas
neste diagnóstico é possível observar que diversos materiais são misturados ao que
deveria ser apenas resíduos inertes (Figura 31, Figura 32, Figura 33)

A coleta desse tipo de resíduo é realizada com caminhões tipo caçamba basculante
(12 m3) e equipe de apoio composta por um (01) motorista e dois (02) ajudantes
equipados com vassouras, vassourões, pás, enxadas, carrinho de mão que auxiliam
na remoção dos detritos. Quando necessário é empregado o uso de retroescavadeiras
e similares principalmente em grandes acumulados de inertes. Os resíduos destes
serviços de coleta são encaminhados diretamente ao Aterro do Aurá.
Figura 31: Coleta Regular de Entulhos e outros – Av. Dr. Freitas, Bairro Sacramenta (Lote 2).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 32: Coleta Regular de Entulhos e outros – Mosqueiro (Lote 1).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 33: Coleta de Entulhos e outros – Lote 1.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

No Lote 1 foram contabilizados 27 roteiros regulares para coleta de resíduos inertes
com frequência e período conforme detalhamento do Quadro 15. Já no Lote 2 foram
contabilizados 30 roteiros específicos da coleta regular de inertes conforme mostra o
Quadro 16.
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Quadro 15: Informações dos Roteiros de Coleta Regular de Inertes/RCC no Lote 1.
Setor
Frequência
Período
Setor
Frequência
Período
DD2
Diurno
PD1
Diurno
DD3
Diurno
PD2
Diurno
DD4
Período
PD3
Diurno
DN1
Noturno
PD4
Diurno
Diária
Par (2ª, 4ª, 6ª)
DN2
Noturno
PD5
Diurno
DN3
Noturno
PD6
Diurno
DN4
Noturno
PD7
Diurno
DN5
Noturno
PD8
Diurno
DN6
Noturno
PN1
Noturno
Lote 1
ID1
Diurno
ID2
Diurno
ID3
Diurno
ID4
Diurno
Ímpar (3ª,5ª, Sab.)
ID5
Diurno
ID6
Diurno
ID7
Diurno
ID8
Diurno
IN1
Noturno
Fonte: Compilação de dados da Proposta Técnica da empresa cedidas pela SESAN. 2019.
Lote

A frequência dos serviços difere entre um Lote para o outro. No Lote 1 as frequências
de serviços ocorrem em modalidade alternada e/ou diária em algumas rotas. Já no
Lote 2 há roteiros alternados (frequência de duas vezes semanal) e outros diários.
Contudo a maior parte dos roteiros de coleta são realizados uma vez ao mês em um
dia da semana pré-definido. Todos os roteiros são no período diurno.
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Quadro 16: Informações dos Roteiros de Coleta Regular de Inertes/RCC no Lote 2.
Setor
Frequência
Período
Setor
Frequência
Período
II-CE-D1X01
1°-2f do mês
Diurno II-CE-D1X31
2°-2f-do-mês
Diurno
II-CE-D1X02
1°-3f do mês
Diurno II-CE-D1X32
2°-3f-do-mês
Diurno
II-CE-D1X03
1°-4f do mês
Diurno II-CE-D1X33
2°-4f-do-mês
Diurno
II-CE-D1X04
1°-5f do mês
Diurno II-CE-D1X35
2°-6f-do-mês
Diurno
II-CE-D1X05
1°-6f do mês
Diurno II-CE-D1X36
2°-Sab do mês
Diurno
II-CE-D1X07
2°-2f do mês
Diurno II-CE-D1X37
3°-2f-do-mês
Diurno
II-CE-D1X08
2°-3f do mês
Diurno II-CE-D1X38
3°-3f-do-mês
Diurno
II-CE-D1X08
2°-3f do mês
Diurno II-CE-D1X39
3°-4f-do-mês
Diurno
II-CE-D1X09
2°-4f do mês
Diurno II-CE-D1X40
3°-5f-do-mês
Diurno
II-CE-D1X09
2°-4f do mês
Diurno II-CE-D1X41
3°-6f do mês
Diurno
II-CE-D1X09
2°-4f do mês
Diurno II-CE-D1X42
3°-Sab do mês
Diurno
II-CE-D1X10
2°-5f do mês
Diurno II-CE-D1X43
4°-2f do mês
Diurno
II-CE-D1X11
2°-6f do mês
Diurno II-CE-D1X44
4°-3f do mês
Diurno
II-CE-D1X12
2°-Sab do mês
Diurno II-CE-D2X01
Alternado 2x-2f-5f
Diurno
II-CE-D1X13
3°- 2f do mês
Diurno II-CE-D2X02
Alternado 2x-2f-5f
Diurno
Lote 2
II-CE-D1X14
3°-3f do mês
Diurno II-CE-D2X03 Alternado 2x - 2f - 5f
Diurno
II-CE-D1X15
3°- 4f do mês
Diurno II-CE-D2X04 Alternado 2x - df - 5f
Diurno
II-CE-D1X16
3°-5f do mês
Diurno II-CE-D2X05
Alternado 2x-3f-6f
Diurno
II-CE-D1X17
3°-6f do mês
Diurno II-CE-D2X06 Alternado 2x - 3f e 6f
Diurno
II-CE-D1X18
3°-Sab do mês
Diurno II-CE-D2X07
Alternado 2x -3f -6f
Diurno
II-CE-D1X20
4°-3f do mês
Diurno II-CE-D2X08 Alternado 2x - 3f - 6f
Diurno
II-CE-D1X21
4°-4f do mês
Diurno II-CE-D2X09 Alternado 2x-4f-Sab
Diurno
II-CE-D1X22
4°-5f-do-mês
Diurno II-CE-D2X10 Alternado 2x - 4f e Sab Diurno
II-CE-D1X22
4°-5f-do-mês
Diurno II-CE-D2X11 Alternado 2x -2f - 5f
Diurno
II-CE-D1X23
4°-6f-do-mês
Diurno II-CE-D2X12 Alternado 2x-4f-Sab
Diurno
II-CE-D1X24
4°-Sab-do-mês Diurno II-CE-D3X01 Alternado 3x-2f-4f-6f
Diurno
II-CE-D1X25
1°-2f-do-mês
Diurno II-CE-D3X03 Alternado 3x-3f-5f-Sab Diurno
II-CE-D1X27
1°-4f-do-mês
Diurno II-CE-D3X04 Alternado 3x-3f-5f-Sab Diurno
II-CE-D1X28
1°-5f-do-mês
Diurno II-CE-DD01
Diária-2f-a-Sab
Diurno
II-CE-D1X29
1°-6f-do-mês
Diurno II-CE-DD02
Diária-2f-a-Sab
Diurno
Fonte: Compilação de dados da Proposta Técnica da empresa cedidas pela SESAN. 2019.
Lote

3.7. SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO URBANA

Os serviços de limpeza e conservação urbana, conforme mencionado, são previstos
nos contratos de prestação de serviços das empresas nos Lotes 1 e 2 conforme
especificações e áreas de abrangência.

Referem-se a varrição, roçagem, capinação, raspagem, caiação de vias e logradouros
públicos, limpeza de feiras e mercados (lavação, varrição e limpeza geral), limpeza e
conservação de parques, praças, canteiros, etc. Os serviços são acompanhados
diariamente pelos fiscais correspondentes a cada Lote. A organização e/ou
acompanhamento do DRES para as atividades de limpeza e conservação urbana é
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conforme o Quadro 17 onde há 36 funcionários próprios relacionados ao
acompanhamento e/ou fiscalização.
Quadro 17: Quantitativo de Funcionários do DRES que acompanham os serviços de limpeza e
conservação urbana.
Função
Quantidade
Diretor

1

Coordenador

2

Assistentes Administrativos

8

Fiscais de Limpeza

25

Total

36

Fonte: Informação cedida pela SESAN, 2019.

Os serviços de limpeza pública e conservação urbana são executados sob
programação com frequência variável, porém no geral com frequência mensal. O
horário de execução dos serviços é por produção, ou seja, as equipes são
dispensadas à medida que os serviços previstos no dia são finalizados. No geral
iniciam às 08:00 com encaminhamento das equipes aos locais de trabalho. Há
intervalo para almoço (12:00 às 13:00) e os serviços finalizam entre 16:20 às 17:00
aproximadamente.

As equipes para cada um dos serviços também variam conforme a empresa e/ou local.
As atividades sempre são acompanhadas por um caminhão tipo caçamba basculante
(12 m3) o qual vai sendo utilizado como depósito dos resíduos coletados nos serviços
e, quando cheio encaminha-se à destinação no Aterro do Aurá, por serem estes
materiais considerados como inertes pela municipalidade.

No geral, conforme informados pelos fiscais do DRES, num dia normal de trabalho,
pelo menos duas viagens (cargas) de cada caminhão são enviadas ao Aurá em cada
frente e/ou equipe de trabalho.

A seguir apresenta-se a caracterização de cada um desses serviços observados e
informados pelo DRES.
Varrição, Limpeza e Conservação de Vias

As equipes de varrição contam com quatro (04) funcionários no geral.
94

Figura 34: Varrição em Execução (Lote 1)

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 35: Varrição em Execução (Lote 1)

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Em alguns locais como no Centro e no Bairro Nazaré os serviços de varrição também
são realizados no período noturno de modo que possam ser realizados com maior
segurança devido menos interferência com o tráfego local.
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Figura 36: Varrição Noturna, Bairro Nazaré (Lote 1)

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A abrangência dos locais que recebem serviços regulares de varrição são conforme a
Figura 37 apresentando-se os serviços nos Lotes 1 e 2, bem como os dias de semana
de sua realização nas localidades.
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Figura 37: Abrangência dos Serviços de Varrição (Lotes 1 e 2).

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Roçagem Manual e Mecânica

Os serviços de roçagem manual e mecânica são realizados nos canteiros de vias
públicas, parques, praças e outros ambientes públicos em que haja essa necessidade.

As equipes são formadas por dez (10) funcionários e um (01) encarregado que
acompanha e orienta os serviços conforme demandas e/ou locais definidos pelo
DRES para atuação. Há um caminhão caçamba basculante à disposição o qual
acondiciona os resíduos e os encaminha ao Aterro do Aurá. A Figura 38 mostra o
esquema dos serviços em execução.
Figura 38: Roçada Mecanizada em Execução - Praça Dorothy Stang, Av. Sen. Lemos (Lote 2).

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 39: Roçada Mecanizada em Execução – Rua Visconde de Inhaúma (Lote 2).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 40: Roçada Mecanizada em Execução – Travessa entre Av. V. Inhaúma e Duque de
Caxias – em frente à escola (Lote 2).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Capinação, Raspagem e Caiação de Vias e Logradouros Públicos

Os serviços de capinação, raspagem e caiação (pintura de canteiros e meio-fio com
cal) atuam em conjunto nos mesmos locais, o que no geral corresponde à equipe de
vinte (20) pessoas e um (01) encarregado que acompanha e organiza os serviços.
Pode-se dizer que são serviços realizados na modalidade “mutirão”. A seguir nas
imagens exemplos destas atividades em execução em Belém.
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Figura 41: Serviços de Capinação em Execução no Lote 1.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 42: Serviços de Capinação na Rua Antonio Everdosa, B. Pedreia, no Lote 2.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 43: Serviços de Raspagem/Capinação na Av. Pedro Miranda, B. Pedreira, no Lote 2.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Esses serviços ocorrem também em vias não pavimentadas com remoção da
vegetação dos canais e valos de pequeno porte, tais como na Figura 44 a seguir.
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Figura 44: Serviços de Raspagem/Capinação na R. São Francisco, B. Tapanã (Lote 2).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Observou-se que os serviços de limpeza, em especial a raspagem de meio-fio e
remoção de detritos de bocas-de-lobo, etc., há concentração de esgotos sanitários
despejados pelas residências em vias a céu-aberto. Os funcionários apesar de
vestidos com uniformes, botas têm contato direto com esse tipo de contaminação na
execução dos serviços. Nem todos utilizam-se de luvas ou outras proteções.

Os serviços de capinação também ocorrem ao longo dos canais de drenagem e valas
que passam pelo ambiente urbano.
Figura 45: Exemplo de Serviço de Capinação no Canal São Joaquim (Rua Jader Barbalho), B.
Sacramenta (Lote 2).

Fonte: Cedido pelo DRES/SESAN, 2019.
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Figura 46: Caiação na Av. Tavares Bastos e Av. Rodolfo Chermont, Canal Água Cristão, B.
Marambaia (Lote 2).

Fonte: Cedido pelo DRES/SESAN, 2019.

Limpeza e Lavagem de Feiras e Mercados

Conforme mencionado no item sobre coleta e transporte de resíduos de feiras e
mercados, também há a prestação de serviços contínuos de limpeza, varrição,
acondicionamento de resíduos (no horário de funcionamento das feiras e/ou logo após
encerramento). Na Figura 47 há a exemplificação dos serviços de limpeza, varrição e
acondicionamento ocorrendo em um Mercado no Bairro Bengui.
Figura 47: Exemplo de Serviço de Limpeza em Mercado São Bento, Bengui (Lote 2).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Após término dos serviços em um determinado mercado ou feira, a(s) equipe(s) atuam
nas proximidades e/ou no entorno. Na Figura 48 equipe de limpeza realizando os
serviços em espaço de feira livre em rua no Bairro Tapanã.
Figura 48: Limpeza em Feira Livre no Pq. União, Conj. Cordeiro de Farias, B. Tapanã (Lote 2).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Com frequência mensal são realizadas lavagens e limpezas mais profundas dos locais
de realização de feiras livres e mercados, conforme exemplificam as imagens das
Figura 49, Figura 50 e Figura 51 cedidas pela equipe de fiscais do DRES.
Figura 49: Serviço de Lavagem de Feira e/ou Mercados. Feira do Pq. União, Rua
Independência, B. Tapanã (Lote 2).

Fonte: Cedido pelo DRES/SESAN, 2019.
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Figura 50:Serviço de Lavagem na Feira do Barreiro.

Fonte: Cedido pelo DRES/SESAN, 2019.

Figura 51: Serviço de Lavagem no Mercado Municipal de Icoaraci, Av. Lipo de Castro. (Lote 2).

Fonte: Cedido pelo DRES/SESAN, 2019.

Contudo, se observou que nos locais de feiras e mercados há grande proliferação de
moscas e as condições de trabalho desses funcionários são de certo modo insalubres,
pois têm contato não apenas com resíduos sólidos, mas também com esgoto a céu
aberto que corre nas vias e sarjetas, em especial quando das feiras em vias públicas.

Os comerciantes no geral não auxiliam no acondicionamento ou asseio dos locais. A
maior parte do serviço fica para os funcionários da limpeza após o encerramento das
atividades comerciais.
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Observou-se que há a manipulação de muitos produtos in natura como peixes e
carnes nessas feiras e mercados, mesmo sem o uso de sistemas de refrigeração
apropriados. Mesmo o corte e/ou a desossa das peças é feita no espaço de venda e
os resíduos muitas vezes deixados ao chão.

Esta manipulação atrai a presença de animais domésticos em massa e também de
urubus que desqualificam os serviços de limpeza, revirando e desfazendo o
acondicionamento temporário e mesmo o próprio espaço de consumo e comércio dos
produtos. Há pouca ou nenhuma atuação da vigilância sanitária municipal sobre este
tema e esses locais tendo em vista o cenário encontrado.
Resíduos de Cemitérios

No município de Belém os cemitérios públicos são administrados pela Secretaria
Municipal de Urbanismo – SEURB. Entretanto é sob coordenação da SESAN que os
trabalhos de capinação, raspagem, caiação, roçagem, retirada de entulhos e resíduos
da área interna são realizados. A frequência da realização dos serviços é sazonal,
especialmente em dias antecedentes àqueles relacionados à ida mais expressiva da
população ao (s) cemitério (s) público (s) tais como dia das mães, finados, etc. Não
há equipes fixas para a realização das atividades de limpeza nestes locais. A podagem
de árvores nesses espaços é realizada sob coordenação da Secretaria de Meio
Ambiente – SEMMA.

No total há 8 cemitérios públicos distribuídos na área da sede municipal, nos Distritos
Administrativos de Icoaraci e Mosqueiro e na Ilha de Cotijuba. A região de Outeiro não
possui cemitério público e os sepultamentos, quando públicos, são realizados no
cemitério do Tapanã. Os cemitérios públicos e seus endereços são listados abaixo:

1.

Cemitério de Santa Izabel – Av. José Bonifácio com Travessa Paes de Souza,

Bairro Guamá;
2.

Cemitério São Jorge – Rua da Mata, Bairro Marambaia;

3.

Cemitério Soledade – Av. Serzedelo Corrêa, Bairro Batista Campos;

4.

Cemitério do Tapanã – Rod. Do Tapanã, Bairro Tapanã;

5.

Cemitério Bengui – Passagem Alegre, Bairro Bengui;
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6.

Cemitério do Distrito Administrativo de Icoaraci (DAICO) – Segunda Rua, Bairro

Agulha;
7.

Cemitério Distrito Administrativo de Mosqueiro (DAMOS) – Rua Padre Manoel

Raiol, Bairro Maracajá;
8.

Cemitério da Ilha de Cotijuba – Rua Jarbas Passarinho.

Segundo informações repassadas pelo município, o cemitério localizado na Ilha de
Cotijuba está sob pena de fechamento, pois sua localização fica muito próxima à praia.
Neste sentido, a Agência Regional de Outeiro – AROUT tem estudado outra(s) área(s)
na Ilha para que seja implantado um novo cemitério público local.
O município possui apenas um cemitério privado denominado “Cemitério Parque
Nazaré”, localizado no Bairro Tapanã. O mesmo encontra-se devidamente licenciado
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.

A localização de todos os cemitérios de Belém são conforme Figura 52.
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Figura 52: Localização dos Cemitérios em Belém.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.
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Os cemitérios são empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental por serem
potencialmente poluidores do meio ambiente. A Resolução do COEMA n° 120, de 28
de outubro de 2015 delegou aos municípios o Licenciamento ambiental dos
cemitérios. Contudo, a SEMMA informou que nenhum cemitério público possui licença
ambiental vigente e/ou emitida, o que é uma desconformidade administrativa e
ambiental.
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4. RESÍDUOS ESPECIAIS

Dentre as tipologias de resíduos sólidos gerados no município de Belém observou-se
relevância em dois tipos podendo ser considerados resíduos orgânicos os quais têm
relevância local devido às características de sua peculiar e/ou relevante geração
tocante aos demais existentes.

Citam-se os resíduos do processamento (consumo) do açaí (caroço) e os resíduos
originários das árvores das mangueiras existentes nas vias da cidade.

4.1. CAROÇO DO ACAÍ

Na região Norte do país como um todo, bem como também no município de Belém o
consumo de açaí é muito expressivo sendo uma bebida típica da culinária regional. O
consumo ocorre no ano todo, contudo há a época da safra do açaí na qual o consumo
aumenta substancialmente (agosto a dezembro).

Estima-se que haja aproximadamente 940 pontos de venda de açaí na Região
Metropolitana de Belém, distritos de Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro, contudo no período
de safra estima-se que a quantidade de pontos de venda ou produção chegam a 1.360
pontos.

Os principais geradores do açaí incluem os pequenos comerciantes (manipuladores
artesanais do fruto) bem como os fabricantes (manipuladores industriais do fruto). O
principal resíduo é o caroço do açaí que comumente é descartado pelos geradores,
comerciantes e fabricantes à coleta convencional e/ou indevidamente em vias,
terrenos baldios e ao longo dos canais.

A problemática envolvendo o caroço do açaí é grande em Belém, uma vez que sua
geração é expressiva e levando-se em consideração que no processamento da bebida
é necessário o uso de água quente. Por isso o caroço, apesar de leve (quando seco),
logo após o processamento ele conserva muita água, tornando o material muito
pesado e inviabiliza a coleta manual e/ou a torna muito onerosa.
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No geral, os resíduos do caroço do açaí são acondicionados em sacos de ráfia pelos
geradores que são os mesmos utilizados no recebimento dos frutos, tais como
observado nas Figura 53 e Figura 54.
Figura 53: Resíduos do Caroço de Açaí acondicionados em Sacos de Ráfia.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
Figura 54: Resíduos do Caroço de Açaí acondicionados em Sacolas de Ráfia após uma Feira.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

Vale salientar que mesmo havendo disposição dos geradores nas vias, o município
não realiza a coleta, tendo em vista a Lei Municipal n° 8.014/2000 a qual dispõe sobre
a coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos industriais, entulhos e o
caroço do açaí. Contudo, muito dessa matéria é coletado nos serviços regulares de
coleta de inertes e entulhos uma vez que são comumente dispostos indevidamente.
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O município não possui uma estimativa global da geração de resíduos do
processamento e/ou consumo de açaí nos estabelecimentos existentes. Há ainda que
se considerar que muitos geradores são informais, aumentando expressivamente na
época de safra.

Um levantamento preliminar foi realizado no Bairro Jurunas estimando-se a geração
de caroço do açaí dos estabelecimentos existentes nesse bairro (cerca de 167
estabelecimentos), o que resultou nos quantitativos estimativos conforme o Quadro
18.
Quadro 18: Estimativa da Geração do Caroço do Açaí no Bairro Jurunas.
Estabelecimentos
Geração (ton./dia)
Geração (ton./mês)
167

26,40

792

Fonte: Projeto Piloto da coleta do caroço do açaí, SESAN/DRES, 2019.

O mapa com a apresentação simplificada do projeto piloto de coleta do caroço de açaí
no Bairro Jurunas é apresentado na Figura 55, considerando-se dois setores e/ou
roteiros de coleta específicos.
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Figura 55: Mapa do Projeto Piloto de Coleta do Caroço de Açaí no Bairro Jurunas.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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4.2. RESÍDUOS DAS MANGUEIRAS
A cidade de Belém é conhecida como a “Cidade das Mangueiras”, fato este observado
pelas ruas da cidade tendo em vista o amplo uso desse tipo de árvores como espécie
na arborização urbana.

O plantio das mangueiras nas vias da cidade ocorreu ainda no início do século XIX
trazidas pelos portugueses depois de descobertas em rotas marítimas asiáticas,
sendo que a principal espécie utilizada é a Mangifera indica. Foram objeto de um
projeto específico de arborização no auge da produção de látex.

As mangueiras situadas em ambientes públicos são consideradas como patrimônio
histórico nos termos da Lei Municipal n° 7.019 de 16 de dezembro de 1976 e devem
receber tratamento diferenciado em função de sua importância sociocultural. Além das
mangueiras, merecem destaque as Sumaumeiras (Ceiba pentandra), as quais
também são consideradas patrimônio histórico nos termos da Lei Municipal citada.
É a Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA o órgão que possui atribuições
quanto à arborização urbana, sua implantação, planejamento e manutenções e podas,
em especial através do que estabelece o Plano Municipal de Arborização Urbana de
Belém instituído pelo Decreto Municipal n° 75.278 de 10 de abril de 2013.

As Mangueiras e as Sumaumeiras são árvores de grande porte, produtoras de
folhagens e frutos específicos e de época a época perdem grande parte das folhas e
na época dos frutos os mesmos caem do pé, em especial as mangas. Esse processo
natural acaba por trazer transtornos ao ambiente urbano, pois causa um excesso de
resíduos verdes dispostos pelas vias para os quais é necessário prever ações
específicas, além de outros transtornos como no caso das mangas, danos em veículos
e edificações.

Ambas as espécies por serem de grande forte precisam constantemente serem
podadas, evitando-se impactos na rede aérea de distribuição de eletricidade e/ou
comunicação, atribuição esta que fica a cargo da SEMMA e no caso de particulares,
sob autorização.
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Por isso, o Plano Municipal de Arborização Urbana de Belém já prevê o plantio dessas
espécies apenas em locais com condições e espaço que garantam minimização de
impactos, contudo há inúmeras árvores históricas, as quais não havia essa
preocupação quando foram plantadas.

A municipalidade não possui informações de quantitativos relacionados ao manejo de
folhagens e/ou frutos das mangueiras, mas o DRES relatou aumento das ações de
limpeza, varrição na época em que as mangueiras estão com frutos e/ou em queda
das folhagens. Por isso, ações poderão ser necessárias visando o manejo desses
resíduos orgânicos, bem como aqueles gerados nas atividades de poda preventiva
e/ou corretiva.
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5. DIAGNÓSTICO DO SISTEMA DE COLETA SELETIVA DO MUNICÍPIO

5.1. MODELOS DE COLETA SELETIVA IMPLANTADO EM BELÉM

A coleta seletiva tem se mostrado um arranjo típico de parceria entre prefeituras e
outras entidades como Associações e/ou Cooperativas de Catadores de materiais
recicláveis em diversos cenários atuais do Brasil.

Tais parcerias foram impulsionadas pela Lei N° 12.305/2010 (PNRS) que, não só
priorizou esse tipo de parceria e contratação, mas também obrigou os municípios a
realizarem o desvio de materiais recicláveis (secos e orgânicos) dos aterros sanitários
(disposição final), favorecendo a execução de serviços por essas entidades.

O município de Belém possui um modelo misto de Coleta Seletiva através de algumas
modalidades diferentes conforme se visualiza no fluxograma da Figura 56, onde os
resíduos são segregados na fonte e encaminhados pela população para a coleta
seletiva.
Figura 56: Modelos de Coleta Seletiva em Belém.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Nestes modelos a Prefeitura de Belém, através da SESAN, possui atuação direta ou
indireta. Em 2015 a SESAN abriu edital referente à “Contratação Direta de
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Cooperativa para Serviços de Coleta Seletiva dos Resíduos Sólidos Urbanos
passiveis de Reutilização, Reuso e Reciclagem para o bairro de Nazaré”, no qual a
Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis – CONCAVES foi contemplada
com a contratação.

Adicionalmente,

a

SESAN

através
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DRES

dá
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a

outras

9

cooperativas/associações de catadores existentes em Belém, quer seja através da
disponibilização de uso de galpões de triagem, equipamentos e/ou suporte técnico e
operacional.

Assim, pode-se considerar que o município de Belém é atendido pela coleta seletiva
porta-a-porta de maneira formal, através de programação prévia, no bairro de Nazaré
através da atuação da CONCAVES. No entanto, as demais cooperativas/associações
de catadores também realizam a coleta seletiva de maneira informal, geralmente na
área próxima ao seu galpão de triagem.
Há ainda o modelo de coleta através de Locais de Entrega Voluntária – LEV`s,
dispostos em locais estratégicos do município. Por fim, quanto aos condomínios,
empresas públicas e privadas, instituições financeiras e estabelecimentos comerciais,
são firmados acordos setoriais com o apoio técnico da SESAN, sendo os materiais
coletados pelas Associações/Cooperativas de Catadores.

Vale destacar que a SESAN, através do DRES, possui equipe especifica para dar
suporte à coleta seletiva e aos galpões de triagem, sendo a equipe atual composta
por 01 coordenador, 02 assistentes administrativos e 9 fiscais.

Com relação a coleta seletiva vale citar a Lei n° 8.595, publicada em 25 de junho de
2007, cujo objetivo é a distribuição do produto da coleta pública seletiva do lixo às
cooperativas de catadores e/ou associações de materiais recicláveis legalmente
constituídas e em atividade no Município.

Necessário dizer que o compartilhamento do produto advindo da coleta deverá ser
dividido proporcionalmente pelo número de membros de cada entidade cooperativa,
assim como para ter direito ao recebimento e distribuição do produto da coleta
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seletiva, as cooperativas interessadas deverão cadastrar-se previamente no órgão
do Poder Público Municipal, comprovando o atendimento das condições exigidas
nesta Lei (conforme Art. 1º, 2º e 4ª da Lei 8.595/2007).
5.1.1. Coleta Seletiva Formal (Bairro Nazaré)

A Prefeitura de Belém realizou um chamamento público em junho de 2015 para
contratação de Cooperativas e/ou Associações de Catadores para realizar a coleta
seletiva no Bairro Nazaré.

Neste processo a CONCAVES foi contratada de forma direta pela Prefeitura de Belém,
conforme prevê a Política Nacional de Resíduos Sólidos que Lei n° 12305/2010 que
permite a contração direta de cooperativas e associações de catadores de materiais
recicláveis para a prestação dos serviços de coleta, transporte e processamento de
resíduos recicláveis e reutilizáveis.

A coleta seletiva dos materiais recicláveis no bairro de Nazaré é realizada através do
modelo porta-a-porta, dividida em roteiros, de segunda-feira a sábado, em dias e
horários pré-determinados no Plano de roteirização, Figura 57.
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Figura 57: Mapa dos roteiros da coleta seletiva no Bairro Nazaré executada pela CONCAVES.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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As equipes de coleta são compostas minimamente por quatro guarnições (duas
diurnas e duas noturnas), contendo quatro coletores por veículo. Os equipamentos
mínimos partam atender a coleta seletiva são: dois caminhões carroceria gaiola; um
veículo convencional quatro portas e, um veículo utilitário com motorista, conforme
previsto em contrato.

Todos os componentes de equipes de coleta são instruídos a usar, permanentemente
durante o horário de trabalho, uniformes padronizados completos, conforme modelos
aprovados pela SESAN e equipamentos de proteção individual (EPI), necessários ao
desempenho de suas atividades. Os EPI’s são fornecidos pela PMB/SESAN,
conforme exemplifica-se na Figura 58.
Figura 58: Coleta Seletiva CONCAVES no bairro Nazaré.

Fonte: paracooperativo.coop.br.

Os serviços operacionais são desenvolvidos por catadores cooperados ou
associados, que trabalham diretamente nas atividades de coleta seletiva porta a porta
e nas coletas onde estão instalados os Locais de Entrega Voluntária – LEV’s, nos
limites do bairro Nazaré.

Os coletores realizam a verificação dos materiais e os acondicionam em bags para
posterior passagem do caminhão coletor. Os cooperados da CONCAVES realizam o
revezamento das atividades no galpão de triagem e na coleta seletiva pelo bairro de
atuação. Durante a coleta seletiva nas vias e estabelecimentos também é realizada a
orientação e a sensibilização ambiental da população visando incremento da sua
participação nas atividades.
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5.1.2. Locais de Entrega Voluntária – LEV’s
O município de Belém conta com aproximadamente 30 LEV’s para recebimento de
materiais recicláveis, sendo os modelos instalados em formato iglu, contêiner ou miniestações de coleta seletiva, este último prevendo a segregação por tipo de material,
destacados por cores distintas.
Figura 59: Estação de Coleta Seletiva - Local para Entrega Voluntária de Material Reciclável.

Fonte: SEMMA, 2016.

A localização dos LEV`s é estratégica prevendo a grande circulação de pessoas e
locais com facilidade de coleta dos materiais pelos veículos coletores. Apesar de
campanhas realizadas, os LEV`s muitas vezes são alvos de vandalismos e
depredações, sendo encaminhados para o pátio do DRES para reparos, e quando
possível retornam às ruas. O mapeamento da Figura 60 apresenta a localização dos
LEV`s por bairro do município.
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Figura 60: Mapa de localização dos LEV`s.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Os materiais recicláveis dos LEV`s são coletados por equipe específica e
encaminhados para as Associações/Cooperativas de Catadores da região ao qual
encontram-se inseridos. A coleta nos LEV`s é realizada toda segunda-feira, onde a
equipe da Coleta Seletiva do DRES, passa em todos os LEV`s, verifica a situação e
realiza a coleta com uso de um caminhão munck, especifico para movimentação de
cargas de contêineres. Assim, a coleta é realizada através da troca do equipamento
cheio por um vazio. Na Figura 61 observa-se exemplo da retirada de material de um
LEV e seu descarregamento na associação/cooperativa de catadores.
Figura 61: Retirada do LEV e descarregamento nas associações/cooperativas.

Fonte: Relatório de Atividades DRES/SESAN, 2019.

A Prefeitura de Belém, através da SESAN/DRES não possui o controle quantitativo
dos materiais coletados nos LEV`s.
5.1.3. Abrangência da Coleta Seletiva Municipal

Para a abrangência da coleta seletiva em Belém considerou-se as modalidades
existentes e a área da coleta seletiva no Bairro Nazaré visando a elaboração de um
mapeamento com os diferentes modelos de coleta seletiva realizados, seja formal ou
informalmente, que é mostrado na Figura 62.

Como área de influência dos LEV’s adotou-se um raio de distância de 1 km, por
exemplo, como uma distância passível de participação da população. Quanto à
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localização dos galpões de triagem das outras cooperativas e/ou associações
existentes, nos quais é realizada a coleta seletiva em seu entorno, foi considerado um
raio de aproximadamente 2 km) do entorno como área de atuação e/ou abrangência.
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Figura 62: Mapeamento da abrangência da coleta seletiva.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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5.2. AÇÕES DE INICIATIVA PRIVADA

A seguir são apresentadas algumas iniciativas do setor privado para a coleta seletiva
e/ou reciclagem existentes na região de Belém a título de informação e/ou
exemplificação de modelos adotados.
Pontos de Troca – Ecocelpa

Em 2015 a Concessionária de Energia Elétrica do Pará (CELPA), hoje denominada
Equatorial Energia, criou o projeto de sustentabilidade ECOCELPA (renomeado de
E+Reciclagem em 2020). O programa inovador de logística reversa tem como objetivo
não só conscientizar a população paraense sobre a quantidade de resíduos gerada
como dispor de um meio prático e rentável para reciclagem de resíduos.

Os habitantes são incentivados a separar os resíduos recicláveis em suas casas e
levá-los aos pontos de coleta estabelecidos pela companhia energética, onde podem
realizar um cadastro e trocar seus materiais recicláveis por desconto na conta de
energia. O Pará conta com 15 pontos de coleta, sendo grande parte deles localizados
em Belém, seguido de Ananindeua, Altamira, Marabá, Santarém e Castanhal (Quadro
19).

São aceitos materiais plásticos, embalagens tetra pack, metais, papel e óleo de
cozinha, direcionados à indústria de reciclagem após coleta. Cada tipo de material é
pesado e o bônus é acumulativo, caso o valor dos materiais ultrapasse o valor da
conta de luz do cliente. Empresas são incentivadas a participar, porém, não recebem
desconto na conta de energia em troca dos materiais. Iniciativas como essa
contribuem para a diminuição de resíduos encaminhados ao aterro, transformando-os
em matéria prima e fonte de renda. Além disso, incentivam a separação dos materiais
recicláveis e pode vir a reduzir o número de clientes inadimplentes.
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Quadro 19: Pontos de Coleta da ECOCELPA existentes no Estado do Pará.
Ponto

Nome

1

Altamira

2
3
4
5

Posto Assaí
Atacadista
Paróquia Divino
Espirito Santo
Condor
Equatorial Energia
Pará - Sede

Endereço
Av. João Rodrigues, s/n
Esplanada do Xingu
BR 316, próximo ao
Posto da Polícia Federal
Av. Arterial 18
Praça Princesa Izabel
Av. Augusto Montenegro, KM 8,5
Tv. Romulo Maiorana, esquina
com Antônio Baena
Rua Padre Júlio, esquina com
Tv. Souza Franco
Rua Honório José
dos Santos, 758
Av. Pedro Miranda,
prox a Aldeia Cabana
Av. Independência,
esquina com Mário Covas
Av. Augusto Montenegro,
piso de serviços
Tv. Pirajá esquina
com Av. Pedro Miranda.
Tv. Cônego Leitão, em frente
a Praça da Estrela

6

Fátima

7

Icoaraci

8

Jurunas

9

Posto Aldeia Cabana

10

Posto Assaí
Atacadista

11

Parque Shopping

12

Pedreira

13

Castanhal

14

Marabá

Folha 31 (Av. VP-8)

15

Santarém

Praça Barão de Santarém,
Prainha

Horário
Seg à sex, das 8h-12h e das 14h-17h
Sab, das 8h-12h
Seg à sex, das 8h-12h e das 14h-17h
Sab, das 8h-12h
Ter à sex, das 8h-12h e das 15h-18h
Sáb, das 8h-12h
Seg , das 8h-12h e das 14h-17h
Seg à sex, das 7h30-11h30
e das 13h30-17h. Sab, das 8h-12h
Qua, das 8h-12h e das 14h-17h
Sab das 8h-12h
Sex, das 8h-12h e das 14h-17h
Qui, das 8h-12h e das 14h-17h
Ter, das 8h-12h e das 14h-17h
Seg à sex, das 8h-12h e das 14h-17h
Sab, das 8h-12h
Seg à sex, das 10h-13h e das 14h-18h
Sab, das 10h-14h
Ter, das 8h-12h e das 14h-17h
Seg à sex, das
Sab,
Seg à sex, das
Sab,
Seg à sex, das
Sab,

8h-12h e das 14h-17h
das 8h-12h
8h-12h e das 14h-17h
das 8h-12h
8h-12h e das 14h-17h
das 8h-12h

Fonte: Elaborado por AMPLA Consultoria a partir de dados da EQUATORIAL ENERGIA, 2020.

A localização de tais locais apresenta-se no mapeamento da Figura 63.
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Figura 63: Mapeamento dos Pontos de Troca do Projeto E+ Reciclagem.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Projeto Alumínio Infinito
Com o objetivo de mostrar a população a importância da reciclagem, o projeto
“Alumínio Infinito” foi desenvolvido pela empresa Hydro presente no estado do Pará.
A empresa atua desde a produção do metal primário até sua reciclagem e reutilização.

A iniciativa ocorre durante a programação do maior evento no estado do Pará, a
celebração Círio de Nazaré. É possível encontrar coletores gigantes de latas de
alumínio instalados pela Hydro. O projeto é realizado em parceria com a diretoria do
evento, em conjunto com grupos de catadores de materiais recicláveis, que recebem
todo o material coletado após o evento.

Ao aliar ações de educação sobre a cultura da reciclagem com geração de renda para
os catadores, o projeto visa conscientizar a população sobre o descarte correto de
latinhas de alumínio. Iniciativas como essa são importantes para manter e fortalecer
laços entre catadores, empresas e a população, gerando um senso de
responsabilidade e cooperação entre os participantes. Após os resultados positivos
da campanha que iniciou em 2013, ela foi reproduzida em outros eventos pelo estado
do Pará, como a feira de agropecuária ACROPED em Paragominas, e posteriormente
foi levada para outros eventos fora do Pará.

5.3. ASSOCIAÇÕES/COOPERATIVAS EXISTENTES

O município de Belém possui 10 Associações e/ou Cooperativas de Catadores que
recebem algum subsídio da Prefeitura, tais como recebimento de materiais,
maquinários e em alguns casos a cessão de galpões para uso em suas atividades,
desde que regularizadas. Destas cooperativas ou associações existentes apenas
uma, a CONCAVES, possui formalmente um Convênio/Contrato com a Prefeitura de
Belém/SESAN para executar a coleta seletiva formal, por cumprir todos os requisitos.

A relação das cooperativas e seus respectivos endereços estão listadas a seguir.
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Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis – CONCAVES,
Endereço: Avenida Bernardo Sayão nº 2715, entre Avenida Roberto Camelier e
Travessa Quintino Bocaiúva – Bairro: Condor;



Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém – ACCSB, Endereço:
Rua do Canal-margem direita- s/n – Bairro: Maracangalha;



Associação dos Recicladores de Águas Lindas – ARAL, Endereço: Rua do
Canal-margem direita- s/n° – Bairro: Maracangalha;



Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis FILHOS DO SOL,
Endereço: Travessa Padre Eutíquio nº 2596, entre Travessa Quintino Bocaiúva
e Rua São Miguel – Bairro: Jurunas;



Cooperativa Central de Icoaraci, Endereço: Estrada da Maracacuera nº1000,
entre Rua Ceará e Estrada do Outeiro. Bairro: Maracacuera;



Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis Visão
Pioneira de Icoaraci – COCAVIP, Endereço: Rua 08 de Maio, s/n ao Lado do
Corpo de Bombeiros. Bairro: Agulha Icoaraci;



Cooperativa dos Amigos Lix – COOPALIX (AURÁ), Endereço: Estrada do
Antigo Lixão do Aurá – Bairro: Águas Lindas;



Cooperativa

de

Trabalho

de

Coleta

Seletiva

de

Mosqueiro-

CATAMOSQUEIRO, Endereço: Rua Arthur Pires Teixeira - Alameda Cláudio
Guimarães, nº 17 – Bairro: Ariramba – Mosqueiro;


Associação dos Catadores da Ilha de Cotijuba – ASCAJUBA, Endereço:
Alameda Turu, s/n – Ilha de Cotijuba;



Associação de Catadores da Ilha do Outeiro – ASCADOUT, Endereço: Rua
da Tucumaera nº 703, entre Av. Paulo Costa e Rua das Mangueiras – Bairro:
Água Boa - Outeiro.

Na Figura 64 apresenta-se o mapeamento com a indicação destes locais. Destaca-se
que as Associações ACCSB e ARAL, dividem o mesmo galpão.
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Figura 64: Mapa de Localização das Associações e/ou Cooperativas Existentes (Galpões).

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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5.4.

SITUAÇÃO DAS UNIDADES DE TRIAGEM EXISTENTES

O Quadro 20 apresenta um panorama geral sobre a situação das informações
documentais, a relação dos subsídios da Prefeitura de Belém, através da
SESAN/DRES para cada um dos grupos de associações e/ou cooperativas existentes.
Quadro 20: Informações gerais das Cooperativas e Associações que recebem algum tipo de
subsídio da Prefeitura de Belém.
DOCUMENTAÇÃO e INFORMAÇÕES GERAIS
Nome

Alvará de
Funcionamento

Alvará do Corpo
de bombeiro

Licença
Ambiental

CONCAVES

Não. Encontra-se
em andamento.

Não. Encontra-se
em andamento.

ACCSB

Não

Não

ARAL

Não

Não

Filhos do Sol

Não

Não

Cooperativa Central
de Icoaraci

Não

Não

Não

COCAVIP

Não

Não

Não

Subsídio da prefeitura

Qtidade
comercializada
t/mês*

Não. Encontra- Possui Contrato para a coleta seletiva. Termo de
se em
Cessão de Uso do Galpão. Caminhões para a
andamento.
coleta seletiva ( Caçamba Truck: 01un)
Galpão cedido pela Prefeitura. Contas de Água e
LO N.276/2016 Luz. Caminhões para a coleta seletiva informal
validade até (combustivel e motorista). (Caçamba Toco: 01un;
15/05/2020
Caçamba Truck: 01un; Caminhão Baú 3/4: 01 un;
Onibus: 01 un.)
Galpão cedido pela Prefeitura. Contas de Água e
LO N.276/2016
Luz. Caminhões para a coleta seletiva informal
validade até
(combustivel e motorista). Caçamba Truck: 01un;
15/05/2020
Caminhão gaiola: 01 un)
Local cedido pela Prefeitura. Caminhões para a
Não
coleta seletiva (Caçamba Truck: 02un; Caminhão
Baú 3/4: 01 un.)

95

120

100

56
02 caminhões para a coleta seletiva (Caçamba
Truck: 02un)

60

COCALIX

Não. Encontra-se
em andamento.

Não. Encontra-se
em andamento.

CATAMOSQUEIRO

Não

Não

Não. Encontrase em
andamento.
Não

Busca o material para a venda.

5

ASCAJUBA

Não

Não

Não

Busca o material para a venda.

3

ASCADOUTE

Não

Não

Não

Busca o material para a venda.

2

Galpão de Triagem equipado em área no Aurá.

*Origem da Informação. 1)Dados SESAN; 2)Estimativa. Informado verbalmente em visita ao local.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla a partir dos dados da SESAN/DRES e
Informações de Visita Técnica, 2019.

A seguir será apresentada a descrição das unidades com base em visita realizada por
técnicos da SESAN e do Consórcio Egis- Ampla nos Galpões de Triagem em agosto
de 2019.
CONCAVES - Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis
A Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis – CONCAVES realiza suas
atividades em um galpão cedido pela Prefeitura de Belém, localizado na Avenida
Bernardo Sayão nº 2715, entre Avenida Roberto Camelier e Travessa Quintino
Bocaiúva, no Bairro Condor, conforme já relatado.
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A CONCAVES iniciou suas atividades em 2004 através da coleta seletiva em órgãos
públicos. Em 2010 a CONCAVES expandiu as atividades e a coleta passou a ser
realizada com caminhão recebido através de um Convênio firmado com o Estado do
Pará. O contrato com a Prefeitura de Belém iniciou em 2015, conforme já apresentado.

De acordo com informações coletadas em visita técnica (agosto/2019) a CONCAVES
conta atualmente com 42 cooperados que atuam na coleta seletiva, triagem e
comercialização

dos materiais recicláveis.

Destaca-se

que os cooperados

desempenham as atividades através de rodízio, assim todos desempenham todas as
funções alternadamente. O horário de trabalho no galpão de triagem é das 08:00 às
17 horas.

O galpão de triagem e de preparação dos materiais recicláveis é composto por uma
estrutura coberta, edificada em alvenaria, com área aproximada de 2.200 m 2. Na
Figura 65 apresenta-se a vista externa da entrada da unidade e na Figura 64 a imagem
externa do galpão.
Figura 65: Vista externa da entrada da CONCAVES.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 66: Vista externa do Galpão da CONCAVES.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A área do galpão é cercada e possui portão fechado para acesso, no entanto, relatouse que a área já sofreu com vários furtos e depredação, assim, os cooperados
revezam-se também na vigilância do local especialmente à noite. Com relação à área
interna, o galpão é dividido em duas grandes áreas, possuindo estrutura externa
individualizada e com acesso interno entre elas, conforme a Figura 67.
Figura 67: Vista interna do galpão com detalhe para Área 01 e Área 02.

Área 1

Área 2

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A área 01 é utilizada para descarregar os materiais oriundos da coleta seletiva, realizar
a triagem e a prensagem dos mesmos (Figura 68). Esta área apresenta piso de
concreto e cobertura, apesar do telhado estar em condições precárias. A triagem é
realizada diretamente sobre os montes de resíduos que já chegam pré-selecionados
ao galpão.

133

Figura 68: Vista Interna do Galpão – Área 01.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Com relação ao maquinário, a CONCAVES possui 01 prensa e 02 balanças adquiridas
através de convênios com a esfera Estadual e Federal. Observou-se que os
cooperados utilizam equipamentos de proteção individual - EPI’s tais como luvas,
botas e uniforme.

Na Figura 69 apresentam-se imagens da Área 02 do galpão e se observa que esta
área não possui piso o que dificulta qualquer tipo de atividade no local. Esta área vem
sendo utilizada para armazenamento de materiais sem valor comercial expectativo e
também para armazenamento dos rejeitos, os quais são coletados pela coleta
convencional sob demanda.
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Figura 69: Vista Interna do Galpão – Área 02.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Após o processo de triagem, prensagem e enfardamento, os materias recicláveis são
comercializados principalmente para a empresa Riopel localizada no município vizinho
de Ananindeua. Os dados quantitativos relatados apresentam-se no Quadro 21.
Quadro 21: Relação dos principais compradores de materiais recicláveis.
Descrição
Quantidade média
Material recebido

140 t/mês

Comercialização

90 -95 t/mês

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019 com base nos dados da visita técnica.

O galpão da CONCAVES conta ainda com estrutura de apoio composta por área
destinada a refeitório, sala de reuniões, banheiros e escritório (Figura 70). A
CONCAVES informou que participa de cursos de capacitação para com seus
cooperados.
Figura 70: Estrutura de Apoio.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Ressalta-se que a CONCAVES possui projeto para realizar obras de melhoria no piso
da área 02 do galpão, bem como reforma e edificação de novas estruturas de apoio,
sendo esta última encontrava-se em estágio avançado de obras (Figura 71).
Figura 71: Nova estrutura de Área de Apoio em obras.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Por fim, destaca-se que a CONCAVES participa de editais voltados a projetos na
temática de resíduos sólidos e reciclagem e está em processo de recebimento de
maquinários tais como esteira, prensa e moinho para plástico, os quais serão
fornecidos pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e
Cosméticos (ABIHPEC).

Os rejeitos são coletados no mínimo duas vezes por semana, ou quando há
necessidade. Neste caso os responsáveis entram em contato com o setor operacional
do DRES para que se realize o encaminhamento do caminhão de coleta ao galpão
assim que possível.
ACCSB - Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém

A Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém - ACCSB realiza suas
atividades desde 2009 em um galpão cedido desde esta época pela Prefeitura de
Belém, localizado na Rua do Canal São Joaquim na margem direita- s/n°, no Bairro
Maracangalha.
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A área deste Galpão é dividida com outra Associação, a Associação dos Recicladores
de Águas Lindas - ARAL (que será descrita mais adiante). Na Figura 72 apresenta-se
vista geral do galpão, com destaque para a área da ACCSB e ARAL.
O galpão cedido dispõe de cerca de 5.940 m2 de área útil. A unidade possui Licença
Ambiental de Operação - LO N.276/2016 com validade até 15/05/2020, emitida pela
Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA.
Figura 72: Vista geral externa do galpão da ACCSB e ARAL.

ACCSB

ARAL

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A Associação de Catadores ACCSB realiza a coleta seletiva com caminhões e
motorista cedido pela Prefeitura de Belém, além de realizar a coleta também através
de carrinhos de tração humana. Os materiais coletados são encaminhados para o
Galpão de Triagem, onde ocorre a triagem e enfardamento dos materiais, para
posterior comercialização. Na Figura 73 apresenta-se visão geral da área destinada à
ACCSB.
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Figura 73: Vista geral da área interna da ACCSB e da área lateral.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A ACCSB, em agosto de 2019, contava com 36 associados nas atividades no galpão
e16 coletando com uso de carrinhos pelas ruas do entorno à associação. O horário
de trabalho no galpão é das 07:00 às 17 horas.

Destaca-se que o galpão possui apenas cobertura externa com telhado e paredes
com aproximadamente 1 m de altura, ficando grande parte dos resíduos expostos às
intempéries. A triagem é realizada de forma manual nos próprios montes e bag’s de
resíduos, sendo os mesmos armazenados por tipo de material predominante (Figura
74).
Figura 74: Área destinada à triagem (esquerda) e triagem sendo realizada (direta).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Sobre o maquinário, a ACCSB foi contemplada por um projeto da Fundação Nacional
de Saúde - FUNASA (Ministério da Saúde) com os seguintes equipamentos: 01
esteira, 01 empilhadeira, 01 prensa e 01 carrinho plataforma, apresentados na Figura
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75. Em agosto de 2019 na época da visita técnica observou-se que a esteira ainda
não se encontrava em uso.
Figura 75: Esteira e carrinho plataforma, respectivamente.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 76: Prensa e empilhadeira, respectivamente.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Segundo informado, são comercializados em média 120 toneladas por mês, sendo o
principal comprador a empresa Riopel, a qual disponibiliza conteiners para
armazenamento do material na área do galpão. Observou-se um grande acúmulo de
material na área destinada à triagem e no pátio da associação como um todo.
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Figura 77: Conteiner da empresa Riopel para armazenamento do material a ser comprado.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

O galpão da ACCSB conta ainda com estrutura de apoio composta por área destinada
a refeitório, banheiros e escritório, Figura 78.
Figura 78: Estrutura de apoio- Administrativo e Refeitório.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

ARAL – Associação dos Recicladores de Águas Lindas

Conforme já relatado a Associação dos Recicladores de Águas Lindas - ARAL divide
galpão com a ACCSB, sendo apresentada na Figura 79 imagem geral da área
destinada à ARAL.
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Figura 79: Vista geral da área destinada a ARAL.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Na ARAL os materiais são descarregados através de uma moega e direcionados para
uma mesa de triagem mecanizada (Figura 80) onde os associados iniciam a etapa de
triagem.
Figura 80: Etapa inicial de triagem – Moega e esteira.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A ARAL informou que conta atualmente com 55 associados, os quais realizam as
atividades no galpão e também a coleta seletiva na região como também a coleta de
grandes geradores e geradores específicos localizados nas proximidades (comércios
e/ou prestadores de serviços). Sobre os equipamentos disponíveis a ARAL possui 01
empilhadeira, 01 esteira, prensas, 01 elevador (Figura 81) e 03 caminhões.
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Figura 81: Prensas e material enfardado, respectivamente.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 82: Elevador e balança, respectivamente.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Os materiais que não serão passíveis de comercialização (rejeitos em geral) são
armazenados na área lateral do galpão sendo coletados e encaminhados para o aterro
sanitário que atende o município de Belém. A seguir, apresenta-se imagem da área
externa do galpão na qual se pode observar grande acúmulo de material.
Figura 83: Área externa com material acumulado.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Após o processo de triagem, prensagem e enfardamento, os materias recicláveis são
comercializados para grandes compradores e/ou indústrias recicladoras, sendo a
principal a Riopel, de Ananindeua. São comercilizados, em média, 100 toneladas ao
mês, sendo o valor obtido com a venda utilizado para pagamento das despesas gerais
e rateio entre os associados, conforme informado em visita técnica.
Filhos do Sol - Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis

A Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis Filhos do Sol realiza suas
atividades em local situado na Travessa Padre Eutíquio nº 2596, entre a Travessa
Quintino Bocaiúva e a Rua São Miguel, no Bairro Jurunas. Na Figura 84 visualiza-se
imagem geral do local.
Figura 84: Fachada e Vista interna geral.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

O imóvel é cedido pela Prefeitura de Belém, sendo composto de prédio administrativo
com refeitório, pátio. Quanto à cobertura possui apenas estrutura presente nas
laterais, a qual se encontra em condições precárias, devido à temporais e incêndio
recente no local conforme informado. Deste modo, observou-se que não há um local
adequado para os cooperados realizarem as atividades de triagem, sendo a mesma
realizada diretamente sobre os montes de resíduos, Figura 85.
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Figura 85: Vista geral interna do local.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Devido à falta de estrutura para a realização das atividades, os resíduos ficam
expostos à intempéries, perdendo qualidade e podendo favorecer o aparecimento de
vetores de doenças devido ao acúmulo de água parada, por exemplo (Figura 86).
Figura 86: Resíduos expostos a intempéries, destaque para o acúmulo de água.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A configuração atual da cooperativa é composta por dois grupos, um com
aproximadamente 22 cooperados e outro com aproximadamente 10 pessoas. A
divisão foi gerada devido a conflitos internos entre os membros. No local, há presença
constante de técnico da Prefeitura de Belém (fiscal do DRES) que dá suporte técnico
e operacional.

A etapa de separação do material reciclável ocorre diretamente nos próprios montes
de resíduos. Após a triagem, os materiais como papel, papelão, plástico, embalagens
tetrapack, e outros, armazenados em bags são prensados e enfardados para posterior
comercialização. Sobre os equipamentos a cooperativa possui 02 caminhões
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caçamba cedidos pela Prefeitura e 01 balança. Além da coleta seletiva realizada com
os caminhões, alguns cooperados realizam a coleta utilizando carrinhos de tração
humana (Figura 87).
Figura 87: Carrinhos de tração humana para a coleta seletiva.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Observou-se na visita técnica que os cooperados não utilizavam EPI’s nem uniformes.
Após o processo de triagem os materias recicláveis são dispostos em conteiners da
empresa Riopel que realiza a compra do material.
Figura 88: Caixa coletora da empresa Riopel.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Cooperativa Central de Icoaraci

A Cooperativa Central de Icoaraci está alocada na Estrada da Maracacuera nº1000,
entre Rua Ceará e Estrada do Outeiro no bairro Maracacuera. Trata-se na verdade de
um terreno emprestado por particular, no qual os cooperados se reúnem para realizar
a triagem (Figura 89).
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Figura 89: Vista geral externa e interna do terreno, respectivamente.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Esta cooperativa atua há 5 anos no local, sendo composta atualmente por 18
cooperados os quais realizam a coleta seletiva com carrinhos de tração humana pelas
ruas do entorno. Após, realizam a triagem diretamente sobre o chão ou bag’s de
resíduos. Observou-se no local a realização de queima de resíduos sem valor
comercial e não há utilização de EPI`s para realizar as atividades. A situação desta
associação de catadores apresentou-se bem precária.
Figura 90: Triagem sendo realizada sobre os bag’s.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Os resíduos separados são armazenados em caixa coletora da empresa Riopel que
realiza a compra do material. A venda é realizada em conjunto com a cooperativa
CONCAVES visando agregar maior valor ao material e potencial de negociação.
Segundo informações obtidas em visita técnica no local são comercializadas em
média 56 toneladas por mês.
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COCAVIP – Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais
Recicláveis Visão Pioneira de Icoaraci

A Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis Visão Pioneira de
Icoaraci – COCAVIP atua em área cedida pelo Governo do Estado, sendo a área um
complexo dividido entre o Corpo de Bombeiros, Delegacia e o Presídio Regional. É
localizado na Rua 08 de Maio, s/n° ao Lado do Corpo de Bombeiros, no Bairro Agulha
Icoaraci (Figura 91).
Figura 91: Vista geral externa e interna da área utilizada pela COCAVIP.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A COCAVIP informou que conta atualmente com 70 cooperados que executam as
atividades de coleta seletiva, triagem e comercialização dos materiais. Segundo
informações verbais obtidas, os cooperados trabalham das 07:00 às 18:00 hs. A coleta
seletiva é realizada nos grandes geradores de resíduos localizados no entorno com
01 caminhão cedido pela Prefeitura de Belém.

A COCAVIP não conta com galpão fechado nem equipamentos para auxiliar as
atividades e a situação atual é bastante precária. A triagem é realizada diretamente
nos bag’s ou montes de resíduos. Os materiais recicláveis ficam dispostos em área
externa, apenas com cobertura da fachada (telhado), conforme se visualiza na Figura
92. Os materiais não são protegidos da chuva ou vento.
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Figura 92: Área utilizada pela COCAVIP para realizar a triagem.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A área interna do galpão também se apresenta em condições precárias, não
possuindo cobertura, sendo utilizada para armazenamento temporário de materiais
(Figura 93).
Figura 93: Área utilizada para armazenamento de materiais.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Após a triagem, os materiais como papel, papelão, plástico, embalagens tetrapack, e
outros são armazenados em contêiner da empresa Riopel, que realiza a compra dos
mesmos. Foi informado que em média são comercializadas 60 toneladas por mês de
materiais recicláveis nesta Associação.

O rateio (remuneração dos catadores) referente à comercialização dos materiais é
realizado considerando as horas trabalhadas pelos membros, sendo realizado a
divisão semanalmente.
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COOPALIX (AURÁ) - Cooperativa dos Amigos Lix
A Cooperativa dos Amigos Lix – COOPALIX (AURÁ) está sendo regularizada e/ou
formalizada para atuar junto ao novo galpão de triagem localizado na Estrada do
Antigo Lixão do Aurá, no Bairro Águas Lindas.

Este galpão foi construído considerando um layout de galpão específico para as
atividades da cooperativa, com área para descarregamento dos caminhões da coleta
seletiva com plataforma elevada, esteira mecânica e áreas para prensagem e
estocagem do material. Quando realizada a visita técnica em agosto de 2019, as
obras estavam em fase final de conclusão e o local ainda se encontrava sem
equipamentos.
Figura 94: Vista geral externa do Novo Galpão de Triagem do Aurá.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 95: Vista geral interna do Novo Galpão de Triagem do Aurá.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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CATAMOSQUEIRO – Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva de
Mosqueiro

A Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva de Mosqueiro - CATAMOSQUEIRO
possui sede na Rua Arthur Pires Teixeira - Alameda Cláudio Guimarães, nº 17, no
bairro Ariramba em Mosqueiro (Figura 96). Porém, os cooperados atuam dispersos,
em geral coletando os materiais recicláveis perto de suas residências, tendo em vista
que a cooperativa não possui um galpão e/ou área adequada para realizar a atividade
de triagem dos materiais. Os membros da CATAMOSQUEIRO são responsáveis pela
coleta nos LEV’s existente nas Ilha/Distrito.
Figura 96: Vista geral de um dos pontos usados pela CATAMOSQUEIRO.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A CATAMOSQUEIRO informou que conta com a atuação de 20 famílias e não há
horário fixo de trabalho, pois os cooperados atuam tanto na coleta seletiva com
carrinhos de tração humana pelas ruas, quanto na efetiva separação dos materiais.
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A venda é realizada principalmente para a empresa Riopel, sendo em média
comercializados 5 toneladas por mês. A Prefeitura de Belém, através do
DRES/SESAN, dá suporte na etapa de comercialização com a disponibilização de
caminhão que busca o material nos cooperados membros previamente triado e
encaminha para a empresa compradora.
ASCAJUBA - Associação dos Catadores da Ilha de Cotijuba

A Associação dos Catadores da Ilha de Cotijuba – ASCAJUBA está sediada na
Alameda Turu, s/n° na Ilha de Cotijuba (Figura 97). O local é cedido de particular para
uso da associação.

Figura 97: Vista geral da área da ASCAJUBA.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A ASCAJUBA conta atualmente com 12 associados que realizam a coleta seletiva na
Ilha de Cotijuba, bem como a etapa de triagem dos materiais neste espaço
emprestado. Destaca-se que este local também é utilizado como ponto de apoio da
coleta convencional na Ilha de Cotijuba, realizada pela empresa B.A Ambiental (Lote
2).

A etapa de triagem é realizada em um galpão aberto nas laterais, apenas com
cobertura com telhas simples, sem piso e conforme observado encontra-se em
condições precárias para as atividades da Associação (Figura 98). No entorno do
galpão há um pequeno isolamento utilizando-se barreiras metálicas visando conter a
dispersão dos resíduos, que são facilmente levados pelo vento e temporais.
151

Figura 98: Imagem da área utilizada para a triagem.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Destaca-se também que o entorno da área possui plantação de açaí e abacaxi e foi
informado que há interesse da Associação em implantar no local um Projeto de
Compostagem, visando à reciclagem dos resíduos orgânicos, com destaque para
restos de comida, casca do côco e abacaxi.
Após a separação, os materiais são colocados em bag’s organizados quanto ao tipo
e composição principal do material segregado. Nas imagens a seguir (Figura 99)
pôde-se observar os materiais já separados em bag’s para a comercialização a qual
é realizada junto com a Associação dos Recicladores de Águas Lindas – ARAL para
incremento do valor agregado e volumes comercializados. Foi informado que em
média são comercializadas 3 toneladas ao mês de material reciclável. A Associação
não possui prensa, por isso os materiais são comercializados sem presagem e/ou
enfardamento.
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Figura 99: Materiais já separados para comercialização.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Na imagem abaixo (Figura 100) pode-se observar a carreta e os funcionários que
executam a coleta domiciliar, os resíduos são armazenados nas bombonas azuis. Os
rejeitos da etapa de triagem também são armazenados nas bombonas para envio de
barco à sede de Belém, que então serão transportados e enviados para o aterro
sanitário.
Figura 100: Resíduos e/ou rejeitos acondicionados em bombonas.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

ASCADOUT - Associação de Catadores da Ilha do Outeiro
A Associação de Catadores da Ilha do Outeiro – ASCADOUT conta atualmente com
20 associados que realizam a coleta seletiva com carrinhos de tração humana e os
encaminham para residência da responsável pela Associação, na Rua da Tucumaera
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nº 703, entre Av. Paulo Costa e Rua das Mangueiras, no bairro Água Boa localizado
no Distrito de Outeiro (Figura 101).
Figura 101: Vista geral externa e interna do local.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 102: Carrinhos utilizados para a coleta seletiva.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Os associados realizam a triagem em mesas ou nos próprios montes de resíduos e
nos carrinhos. Os materiais tais como papel, papelão, plástico, embalagens tetrapack,
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e outros armazenados em bag’s para posterior comercialização principalmente para a
empresa Riopel. Em média informou-se que são vendidas 2 toneladas por mês de
materiais recicláveis. Destaca-se que a associação não possui equipamentos como
prensas, balanças e/ou outros.

A situação da Associação é precária, sendo o espaço cedido de particular para
desenvolvimento das atividades, bem como outros trabalhos sociais e educacionais
desenvolvidos com pessoas do Bairro neste mesmo espaço.

O local possui precariedade no acondicionamento de materiais, há pouca cobertura e
muitos materiais ficam sujeitos às intempéries e são potenciais locais de geração de
vetores de doenças devido ao acumulo de água da chuva. Observou-se muito
acúmulo de material e pouco espaço disponível para as atividades e/ou guarda dos
bag’s. A Associação não é regularizada, formalizada.

5.5. QUANTIDADE COMERCIALIZADA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PELAS
COOPERATIVAS/ASSOCIAÇÕES DE CATADORES

No Quadro 22, apresentam-se dados da disponibilizados pelo DRES/SESAN referente
à comercialização dos materiais recicláveis pelas cooperativas ARAL, ACCSB, Filhos
do Sol e CONCAVES. Não são repassados à Prefeitura e/ou SESAN os dados das
demais Cooperativas/Associações de catadores atuantes em Belém.

De acordo com os dados obtidos, pôde-se verificar que a média mensal de
comercialização de materiais recicláveis, pelas cooperativas e associações que
repassam as informações à SESAN é de 373 toneladas por mês.

A Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém - ACCSB é a unidade com
maior quantidade de material vendido entre as informantes, em torno de 105 t/mês,
representando cerca de 28% do universo de dados disponibilizados.
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Quadro 22: Dados disponíveis de comercialização das Cooperativas/Associações de
Catadores de Materiais Recicláveis.
ARAL
ACCSB
Filhos do Sol
CONCAVES
2019

Quant.
(t)

Valor
(R$)

Quant.
(t)

Valor
(R$)

Quant.
(t)

Valor
(R$)

Quant.
(t)

Valor
(R$)

Jan

90

67.331

101

29.656

69

41.375

77

Ni

Fev.

107

55.885

102

44.677

56

25.771

76

Ni

Mar

89

61.724

101

52.356

122

55.540

77

Ni

Abr.

Ni

Ni

Ni

Ni

120

53.614

101

Ni

Mai

Ni

Ni

108

52.669

120

56.282

81

Ni

Jun.

Ni

Ni

Ni

Ni

54

17.006

Ni

Ni

Jul.
Média Parcial
(t/mês)
Média Total (t/mês)

Ni

Ni

114

61.020

Ni

Ni

Ni

Ni

95

105

90

82

373

Ni= Não Informado
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla a partir dos dados disponibilizados pela
SESAN/DRES.

Na Figura 103 e Figura 104 pôde-se verificar a representação gráfica dos dados
disponíveis. As Cooperativas que apresentaram maior variação de vendas mensais
foram a Filhos do Sol e CONCAVES. Infelizmente não foi possível avaliar a variação
representada pelo mês de outubro onde ocorre o Círio de Nazaré e a geração de
materiais recicláveis, em maioria copos plásticos, tem crescimento considerável.
Figura 103: Representação gráfica dos dados quantitativos de comercialização.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla a partir dos dados disponibilizados pela
SESAN/DRES.
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Figura 104: Representação gráfica dos dados dos valores arrecadados da comercialização dos
materiais recicláveis.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla a partir dos dados disponíveis pela
SESAN/DRES.

Merece destaque que os dados repassados se referem ao período de janeiro a julho
de 2019, não sendo completos os meses para todas as cooperativas analisadas. A
falta de um histórico completo contendo informações de comercialização dos resíduos
de todas as cooperativas/associações atuantes e com no mínimo de um ano, não
permite uma análise mais aprofundada do perfil da reciclagem municipal.
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6.

DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL DOS CATADORES DE

MATERIAIS RECICLÁVEIS DE BELÉM

Informa-se que o detalhamento deste diagnóstico específico foi apresentado como
Anexo no Plano. Neste, encontram-se os aspectos metodológicos do levantamento e
a síntese dos resultados entre todos os catadores entrevistados.

6.1. ASPECTOS METODOLÓGICOS

O diagnóstico da situação socioambiental dos catadores de materiais recicláveis de
Belém teve início com a identificação das associações e/ou cooperativas de catadores
atuantes nas atividades de coleta seletiva do município que ocorreu com as visitas
técnicas às unidades.

As visitas técnicas para diagnóstico dos galpões e unidades de triagem onde esses
trabalhadores atuam foram realizadas sob acompanhamento de profissional de
assistência social, tendo ocorrido entre os dias 6 a 14 de agosto de 2019.

A partir do reconhecimento inicial das condições de trabalho e de organização dessas
associações e cooperativas, desenvolveu-se um questionário socioambiental, o qual
foi apresentado na fase de Planejamento das Atividades.

O questionário continha 30 perguntas sendo algumas fechadas, ou seja, com opções
definidas para resposta e outras abertas, onde o entrevistado poderia se manifestar
abertamente sobre o que fora questionado. Na Figura 105 apresenta-se modelo de
questionário utilizado.
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Figura 105: Modelo do questionário aplicado.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla.
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O levantamento e as entrevistas nas unidades de triagem passaram a ocorrer entre
os dias 21 de agosto até a metade do mês de outubro de 2019, a partir do
agendamento da ida de assistentes sociais às unidades previamente visitadas.

O trabalho desenvolvido em cada Associação e Cooperativa visitada teve suas
particularidades e peculiaridades, visto o modo de gestão e gerenciamento que
conduz as mesmas.

Isto porque as unidades têm associados e/ou cooperados com diferentes quantidades
e também, na maioria atuam nas atividades de coleta complementarmente às
atividades de triagem, e ainda devido a algumas unidades terem espécie de parceria
com catadores e não necessariamente estes atuam em conjunto no mesmo local e/ou
dias de trabalho. Por isso foram necessárias diversas visitas às mesmas unidades
para conseguir informações dos diversos catadores ali relacionados e também se
variando o período de visita.

Para fins do diagnóstico socioambiental foi então necessário mencionar as
peculiaridades de cada unidade, dando uma visão mais clara e objetiva do olhar
decorrente das experiências vivenciadas por ocasião do contato direto com esses
trabalhadores/catadores do município. Assim as informações técnicas foram aqui
apresentadas por unidade, no que cabia.

Vale salientar que a Cooperativa Amigos do Lixo, cuja infraestrutura do galpão de
triagem está instalada dentro da área do Aterro do Aurá, tendo em vista que a unidade
não se encontrava de fato em operação, os membros ainda atuam dispersos seja na
célula operacional do Aurá utilizada ou pela região e no Bairro. A organização da
unidade encontra-se em curso (formalização) e os participantes puderam ser
reconhecidos, porém não na sua totalidade, pois houve muita dificuldade em reuni-los
no período disponível.

Importante citar que houve certa dificuldade no atendimento à totalidade de catadores
devido a sua própria forma de trabalho, organização e atividades. No geral houve
atingimento a cerca de 78,7% de todos os catadores envolvidos nas cooperativas e/ou
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associações atuantes no sistema de coleta seletiva, tendo sido entrevistados 288
catadores em Belém (Figura 106).
Figura 106: Percentual de Catadores identificados no Diagnóstico Socioambiental realizado.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Nos Quadro 23 e Quadro 24 a seguir apresenta-se um resumo quanto às visitas
realizadas em cada unidade e o quantitativo de catadores reconhecidos, frente ao total
de trabalhadores informados, que fazem parte daquela organização.

Algumas unidades tiveram todos os membros indicados catalogados e entrevistados.
Outras como a ACCSB, ASCADOUT, Cooperativa no Aurá tiveram percentual mais
baixo de atendimento ao diagnóstico, porém mais da metade dos membros
integrantes e/ou indicados foram reconhecidos.

161

Quadro 23: Resumo das Visitas Realizadas por Unidade e Catadores Reconhecidos no Levantamento.
Associação e/ou Cooperativa

1

2

3

Associação de Catadores da Coleta Seletiva
de Belém- ACCSB

Associação dos Recicladores de Águas
Lindas- ARAL

Dias de
Visita

21.08.2019 Tarde (14:00hs às 16:00hs)

10

22.08.2019

Manhã (08:30hs - 12:00hs)
Tarde (14:00hs às 16:00hs)

15

23.08.2019

Manhã (08:30hs - 12:00hs)
Tarde (14:00hs às 16:00hs)

6

23.08.2019

Manhã (08:30hs - 12:00hs)
Tarde (14:00hs às 16:00hs)

16

26.08.2019

Manhã (08:30hs - 12:00hs)
Tarde (14:00hs às 16:00hs)

17

27.08.2019

Tarde (14:00hs -16:00hs)

10

01.10.2019

Tarde (14:00hs - 16:00hs)

5

28.08.2019 Tarde (14:00hs às 16:00hs)

14

Tarde (14:00hs às 16:00hs)

5

Manhã (08:30hs -12:00hs)
Tarde (14:00hs às 16:00hs)

26

30.09.2019 Tarde (14:00hs às 16:00hs)

7

10.10.2019 Manhã (08:30hs - 12:00hs)

4

Cooperativa de Catadores de Materiais
Recicláveis Filhos do Sol
11.09.2019
09.09.2019

4

Cooperativa dos Catadores de Materiais
Recicláveis -CONCAVES

Período

Total de
Total de
Total de
catadores
Catadores
cadastros
reconhecidos
não
preenchidos
por Visita
levantados

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Estimativa
do
% de
Número
Levantamento
total de
catadores

31

21

52

59,6

48

3

51

94,1

19

-

19

100,0

33

2

35

94,3

Quadro 24: Resumo das Visitas Realizadas por Unidade e Catadores Reconhecidos no Levantamento - Continuação.
Associação e/ou Cooperativa

5

6

7

Dias de Visita

Período

Total de
catadores
reconhecido
s por Visita

10.09.2019

Tarde (14:00hs às 16:00hs)

9

Cooperativa Central de Icoaraci

Cooperativa de Trabalho de Catadores de
Materiais Recicláveis Visão Pioneira de
Icoaraci- COCAVIP

Cooperativa dos Amigos do Lixo (Aurá)

10.10.2019

Manhã (08:30hs às 12:00hs)

4

12.09.2019

Manhã (08:30hs às 12:00hs)
Tarde (14:00hs às 16:00hs)

18

13.09.2019

Manhã (08:30hs às 12:00hs)

18

16.09.2019

Manhã (08:30hs às 12:00hs)

7

03.10.2019

Manhã (08:30hs às 12:00hs)
Tarde (14:00hs às 16:00hs)

14

23.09.2019

Manhã (08:30hs às 12:00hs)

6

24.09.2019

Manhã (08:00hs às 14:00hs)

28

26.09.2019

Manhã (08:00hs às 14:00hs)

21

Total de
cadastros
preenchido
s

Total de
Catadores
não
levantado
s

Número
total de
catadore
s oficial

% de
Levantament
o

13

5

18

72,2

57

13

70

81,4

55

25

80

68,8

8

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva
de Mosqueiro-Catamos queiro

02.10.2019

Manhã (08:00hs às 14:00hs)

15

15

5

20

75,0

9

Associação dos Catadores da Ilha de
Cotijuba-ASCAJUBA

17.09.2019

Manhã (08:30hs às 12:00hs)
Tarde (14:00hs às 16:00hs)

10

10

2

12

83,3

10

Associação de Catadores da Ilha do OuteiroASCADOUT

25.09.2019

Manhã (08:00hs às 12:00hs)

7

7

5

12

58,3

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Nas Figuras a seguir apresenta-se a exemplificação de alguns dos cadastramentos
sendo realizados em algumas unidades e/ou áreas.
Figura 107: Levantamento sendo realizado na Cooperativa Filhos do Sol.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 108: Levantamento sendo realizado na ASCADOUT na Ilha de Outeiro.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 109: Levantamento sendo realizado na COCAVIP em Icoaraci.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 110: Levantamento sendo realizado no Aurá (COOPALIX).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 111: Levantamento sendo realizado na ASCAJUBA, Ilha de Cotijuba.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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6.2. SÍNTESE DOS RESULTADOS

A seguir apresentam-se os resultados agrupados para melhor entendimento do perfil
geral dos catadores de materiais recicláveis organizados em Associações e/ou
Cooperativas.
Sexo ou Gênero

No Quadro 25 e Figuras 112 e 113 a seguir, é apresentado a quantidade de catadores
por cooperativa e total, de acordo com o gênero. É possível observar que no total de
catadores, exatamente 50% são do gênero masculino e 50% do gênero feminino,
considerando a quantidade de catadores entrevistados.
Quadro 25: Sexo ou Gênero.
Sexo

Informações

Associação/Cooperativa

ACCSB

Feminino
17

Masculino
14

ARAL

29

19

Filhos do Sol

6

13

CONCAVES

15

18

Central de Icoaraci

6

7

COCAVIP

36

21

COOPALIX

19

36

Catamosqueiro

7

8

ASCAJUBA

7

3

ASCADOUT

2

5

Total
144
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 112: Sexo ou Gênero por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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144

Figura 113: Sexo ou Gênero geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Idade

No Quadro 26 e Figuras 114 e 115 a seguir, observa-se que é bem distribuído as
idades dos catadores. Sendo que o maior percentual é de 26% que possuem idade
entre 18 a 25 anos, em seguida de 22% que possuem entre 33 a 40 anos. Há nove
catadores acima de 60 anos trabalhando nas associações/cooperativas de Belém,
representando 3%. Destaca-se que a ACCSB possui a maior quantidade de catadores
com essa idade. Além disso, há um catador na COCAVIP que não tem conhecimento
de sua idade.
Quadro 26: Idade.
Idade
Associação/Cooperativa

18 a 25
anos

26 a 32 33 a 40 40 a 50
anos
anos
anos

50 a 60
anos

Acima
de 60

ACCSB

7

6

8

4

3

3

ARAL

11

10

10

8

8

1

Filhos do Sol

8

2

3

2

4

CONCAVES

9

4

9

3

6

2

Central de Icoaraci

2

2

4

4

1

COCAVIP

20

16

4

9

7

COOPALIX

13

6

19

9

7

Catamosqueiro

2

2

5

5

1

ASCAJUBA

3

2

2

2

1

ASCADOUT

1

1

3

1

Total

76
48
63
49
42
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Não
soube
informar

1
1

1
9

1

Figura 114: Idade Geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 115: Idade por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Destaca-se que não foram identificados em nenhuma associação e/ou cooperativa
catadores menores de idade, tais como crianças e adolescentes.
Estado Civil

Em relação ao estado civil, é possível observar que em todas as cooperativas há uma
quantidade considerável de catadores solteiros em relação aos outros estados civis.
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Portanto, a maior parte, 55%, são solteiros em seguida de 29% que possuem união
estável, conforme Figuras 116 e 117 e Quadro a seguir:
Quadro 27: Estado civil.
Estado civil
Associação/Cooperativa

União
Estável Divorciado

Solteiro

Casado

ACCSB

10

3

18

ARAL

29

8

10

Filhos do Sol

7

1

11

CONCAVES

21

7

3

Central de Icoaraci

12

COCAVIP

41

5

10

1

COOPALIX

22

8

23

1

Catamosqueiro

6

8

1

ASCAJUBA

7

ASCADOUT

3

Total

Viúvo

Desquitado
1

2

1
1

3
1

3

158
41
83
2
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 116: Estado civil Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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3

1

Figura 117: Estado civil Geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Número de Filhos

Quanto ao número de filhos, dos 288 catadores entrevistados, 153 possuem de 1 a 3
filhos, representando 53%, sendo o mais expressivo entre praticamente todas as
associações/cooperativas. O restante é dividido entre 24% que possuem mais de 3
filhos, sendo que a COOPALIX possui a maior quantidade de catadores que possuem
mais de 3 filhos, e 23% que não possuem nenhum, conforme Figuras 118 e 119 e
Quadro 28 a seguir.
Quadro 28: Número de filhos.
Associação/Cooperativa

Filhos
Não possui

1a3

ACCSB

5

20

mais de 3
6

ARAL

7

31

10

Filhos do Sol

6

10

3

CONCAVES

8

18

7

Central de Icoaraci

4

2

7

COCAVIP

16

32

9

COOPALIX

12

23

20

Catamosqueiro

2

11

ASCAJUBA

2

2

2
6

ASCADOUT

3

4

0

Total
65
153
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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70

Figura 118: Número de filhos por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 119: Número de filhos geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Autodeclaração de Cor e/ou Raça

Nas Figuras 120 e 121 e Quadro 29 a seguir apresenta-se a autodeclaração de
cor/raça, segundo classes do IBGE. Em todas as associações/cooperativas há
catadores que se autodeclararam da cor e/ou raça parda, representando 76% do total,
a COOPALIX possui a maior quantidade de catadores para esta cor e/ou raça. Já os
catadores que se autodeclararam da cor e/ou raça preta, representam 20%, apenas a
ASCAJUBA não possui. Somente 7% se autodeclaram na cor e/ou raça branca, e 1%
na cor e/ou raça indígena, sendo que a COCAVIP possui a maior quantidade de
ambos. Não houve catadores que se autodeclararam na cor e/ou raça amarela.
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Quadro 29: Autodeclaração de cor e/ou raça.
Cor/raça
Associação/Cooperativa
Branca
Preta
Parda
ACCSB
ARAL

5

Filhos do Sol
CONCAVES

1

Central de Icoaraci

9

22

7

35

6

13

10

22

5

8

COCAVIP

6

8

41

COOPALIX

5

7

43

Catamosqueiro

3

2

10

ASCAJUBA

1

Indígena
1

2

9

ASCADOUT
Total

Amarela

2

4

21
56
207
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

1
0

Figura 120: Autodeclaração de cor e/ou raça por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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4

Figura 121: Autodeclaração de cor e/ou raça geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Nível de Escolaridade

Em relação à escolaridade, conforme Quadro 30 e Figuras 122 e 123 a seguir, os
maiores percentuais representam os catadores que possuem ensino fundamental
incompleto e ensino médio incompleto e completo, sendo 54%, 16% e 15%
respectivamente. Destaca-se a COCAVIP por apresentar mais catadores formados no
ensino médio e no nível superior, sendo este último igualado com a ASCADOUT.
Quanto ao nível superior incompleto, a CONCAVES apresenta maior quantidade de
catadores nesse nível, e a COCAVIP possui mais catadores com ensino médio
incompleto em relação as outras cooperativas/associações.

Já a associação ARAL, representa a associação/cooperativa com maior quantidade
de catadores com ensino fundamental incompleto, com 38 catadores, em seguida da
COOPALIX com 37 catadores.

Quanto aos catadores sem instrução, que representam 4% do total, cinco das dez
associações/cooperativas possuem, sendo que a COOPALIX tem a maior quantidade
de catadores sem instrução, sendo aproximadamente metade (46%) da quantidade
total de catadores sem escolaridade.
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Quadro 30: Nível de escolaridade.
Escolaridade
Associação/
Cooperativa
ACCSB

Ensino
Sem
Fundamental
Instrução
Incompleto

2

ARAL

12

Ensino
Ensino
Ensino
Nível
Nível
Fundamental
Médio
Médio
Superior
Superior
Completo
Incompleto Completo Incompleto Completo

1

10

6

38

5

5

Filhos do Sol

1

12

3

1

1

CONCAVES

2

12

7

8

4

Central de Icoaraci

6

1

1

5

COCAVIP

26

7

11

11

37

4

6

3

5

6

3

1

4

1

COOPALIX

5

Catamosqueiro
ASCAJUBA
ASCADOUT
Total

1

3
3

2
1

2

11
155
21
46
44
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 122: Nível de escolaridade por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

174

1

2
6

5

Figura 123: Nível de escolaridade geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Condições e Características das Moradias

Quanto às condições e características das moradias em relação a condição de imóvel,
conforme Quadro 31 e Figuras 124 e 125 a seguir, observa-se que em todas as
associações/cooperativas há catadores que possuem imóvel próprio, representando
mais da metade (54%) do total de catadores. A ARAL e COOPALIX possuem a maior
quantidade de catadores com imóvel próprio, e ASCADOUT possui a menor
quantidade, sendo apenas 2 catadores que possuem.

O restante é dividido entre 34% que possuem o imóvel cedido e 15% que possuem
ele locado. Na COCAVIP há mais catadores que possuem o imóvel cedido em relação
às outras associações/cooperativas, sendo que na Catamosqueiro não há nenhum.
Já a ACCSB possui a maior quantidade de catadores com o imóvel locado.
Quadro 31: Condição e Característica de Moradia – Condição do Imóvel.
Condição do imóvel
Associação/Cooperativa
Locado
Cedido
Próprio
12
12
7
ACCSB
ARAL

6

11

31

Filhos do Sol

3

9

7

CONCAVES

4

6

23

Central de Icoaraci

1

5

7

COCAVIP

10

26

21

COOPALIX

4

19

32

Catamosqueiro

3

12
6

ASCAJUBA
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4

Associação/Cooperativa

Condição do imóvel
Locado

Cedido
5

ASCADOUT
Total

Próprio
2

43
99
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 124: Condição e Característica de Moradia – Condição do Imóvel por
Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 125: Condição e Característica de Moradia – Condição do Imóvel Geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Quanto às condições e características das moradias em relação ao tipo de domicílio,
conforme Quadro 32 e Figuras 126 e 127 a seguir, a maioria dos domicílios dos
catadores são feitas de alvenaria, representando 70%, sendo que todos os catadores
da

ASCADOUT

possuem

de

alvenaria

e

para

quase

todas

as

associações/cooperativas é a maioria, exceto para a ASCAJUBA e COOPALIX (a qual
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detém maior parte), as quais possuem catadores com mais domicílios feitos de
madeira. Os domicílios de madeira representam 24% do total e os mistos 7%.
Quadro 32: Condição e Característica de Moradia – Tipo de Domicílio.
Tipo de Domicílio
Associação/Cooperativa
Madeira
4

Alvenaria
27

Misto

10
3

35
9

3
7

2
4

30
8

1
1

COOPALIX

10
26

45
24

2
5

Catamosqueiro

2

13

ASCAJUBA

6

4
7

ACCSB
ARAL
Filhos do Sol
CONCAVES
Central de Icoaraci
COCAVIP

ASCADOUT
Total

67
202
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 126: Condição e Característica de Moradia – Tipo de Domicílio por
Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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19

Figura 127: Condição e Característica de Moradia – Tipo de Domicílio geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Acesso das Moradias à Energia elétrica

Nas Figuras 126 e 127 e Quadro 33 é possível observar que aproximadamente quase
todas as moradias dos catadores possuem acesso à energia elétrica, representando
98%. Apenas 3 catadores não possuem, que são das associações/cooperativas
ARAL, CONCAVES e COCAVIP.
Quadro 33: Acesso da moradia à energia elétrica.
Acesso energia elétrica
Associação/Cooperativa
Sim
Não
31
ACCSB
ARAL

47

Filhos do Sol

19

CONCAVES

32

Central de Icoaraci

13

COCAVIP

56

COOPALIX

55

Catamosqueiro

15

ASCAJUBA

10

ASCADOUT

7

Total
285
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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1
1
1

3

Figura 128: Acesso da moradia à energia elétrica por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 129: Acesso da moradia à energia elétrica geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Acesso das Moradias ao Abastecimento Público de Água

Quanto ao acesso das moradias ao abastecimento de água, conforme Quadro 34 e
Figuras 130 e 131 a seguir, mais da metade dos catadores (59%) possuem acesso ao
abastecimento de água por poços, sendo que todas as associações/cooperativas
possuem catadores com esse tipo de acesso e a COOPALIX é a que possui mais
catadores com esse acesso dentre as outras associações/cooperativas.

Os catadores que possuem abastecimento de água fornecido pela rede pública em
suas casas representam 38% do total. A COCAVIP, CONCAVES e AACSB possuem
a maior quantidade de catadores com esse acesso, nessa ordem. Apenas as
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associações ASCAJUBA e ASCADOUT não possuem catadores com acesso ao
abastecimento da rede pública.

O restante é dividido em 2% que possuem torneira coletiva como acesso à água e 1%
dos catadores não tem acesso ao abastecimento em suas moradias. Dos seis
catadores que tem acesso à torneira coletiva, dois são da COOPALIX, e dos quatros
catadores que não possuem abastecimento de água, dois são da COCAVIP, e os
outros dois são da COOPALIX e da ASCADOUT.
Quadro 34: Acesso da moradia ao abastecimento de água.
Abastecimento de água
Associação/Cooperativa
Rede
Torneira
Poço
7

Coletiva

ACCSB

Pública
24

ARAL

9

38

1

Filhos do Sol

3

16

CONCAVES

26

6

Central de Icoaraci

10

3

COCAVIP

29

25

1

2

COOPALIX

4

48

2

1

Catamosqueiro

4

11
1

1

109
169
6
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

4

ASCAJUBA

10

ASCADOUT

5

Total

1

Figura 130: Acesso da moradia ao abastecimento de água - geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Não tem

Figura 131: Acesso da moradia ao abastecimento de água por associação/cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Acesso das Moradias ao Esgotamento Sanitário

Sobre a destinação dos esgotos sanitários das moradias, conforme Quadro 35 e
Figuras 132 e 133 a seguir, a maior parte, 34%, dos catadores destinam para a fossa
séptica. Todas as cooperativas/associações possuem catadores que destinam para
esse meio, sendo que as cooperativas COCAVIP e COOPALIX possuem a maior
quantidade de catadores para que realizam essa destinação, em seguida da ARAL e
Catamosqueiro. Para a fossa rudimentar, apenas 7% destinam possuem esse tipo de
destinação, do qual a maior parte dos catadores são da COOPALIX.

Quanto a destinação para a rede geral de esgoto, apenas 13% dos catadores
possuem acesso, sendo que a CONCAVES e a COCAVIP detêm a maior quantidade
que realizam essa destinação. Ambas representam 74% do total dos 39 catadores.
Quatro das dez associações/cooperativas não possuem nenhum catador que
destinam para a rede de esgoto. Já para a rede pluvial, 22% dos totais de catadores
destinam, sendo que eles estão concentrados principalmente nas associações e
ACCSB e ARAL.
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Uma considerável parte dos catadores destinam o esgoto à céu aberto, representando
24% do total. Esses catadores pertencem à nove das dez cooperativas/associações,
sendo que apenas os catadores da ASCAJUBA não estão inclusos. A COOPALIX
detém a maior quantidade que realizam essa destinação, com 26 catadores, em
seguida da COCAVIP e Filhos do Sol, com 12 e 10 catadores, respectivamente.
Quadro 35: Acesso da moradia ao esgotamento sanitário.
Esgotamento sanitário
Associação/Cooperativa

Rede
Geral de
Esgoto

Fossa
Séptica

22

8

20

15

2

9

4

5

10

ACCSB
ARAL

2

Filhos do Sol

Fossa
Rudimentar

Esgoto a
céu
Aberto

Rede
Pluvial

1

CONCAVES

15

7

5

1

5

Central de Icoaraci

4

1

2

2

4

COCAVIP

14

13

17

1

12

COOPALIX

3

1

17

8

26

Catamosqueiro

14

ASCAJUBA

10

ASCADOUT
Total

1

5

39
64
97
19
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

1
1
69

Figura 132: Acesso da moradia ao esgotamento sanitário por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 133: Acesso da moradia ao esgotamento sanitário geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Acesso da Moradia Quanto ao Destino dos Resíduos Sólidos

Em relação a condição da moradia segundo a destinação dos resíduos sólidos., de
acordo com o Quadro 36 e Figuras 134 e 135 a seguir, percebe-se que a maior parte
dos catadores em todas as associações/cooperativas destinam os resíduos sólidos
para a coleta pública, representando 60%. Sendo que a COCAVIP, ACCSB, ARAL e
CONCAVES possuem a maior quantidade de catadores que realizam essa
destinação, nessa ordem.

Quanto ao restante, 26% do total de catadores realizam mais de uma opção de
destinação (queimado, descarte em canais/rios, enterrado e coleta pública), estando
presente nos catadores entrevistados de todas as cooperativas/associações. Desses
76 catadores, a maior parte trabalha na COCAVIP, ARAL e COOPALIX, sendo 17, 16
e 14 catadores, respectivamente. Na Catamosqueiro há apenas um catador que
realiza mais de uma opção de destinação.

Sobre os resíduos que são queimados, apenas 8% dos catadores realizam esse tipo
de destinação, sendo que mais da metade desses catadores estão localizados na
COOPALIX. No tocante ao descarte de resíduos em canais/rios, somente 6% dos
catadores realizam, os quais trabalham em quatro das dez cooperativas/associações.
Ambas as cooperativas Filho do Sol e a COOPALIX possuem a mesma quantidade
de catadores que realizam, representando 88% do total desse tipo de destinação. Por
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fim, não há nenhum catador que enterra seus resíduos como opção única de
destinação.
Quadro 36: Acesso da moradia quanto ao destino dos resíduos sólidos.
Destino dos resíduos sólidos
Associação/Cooperativa

Coleta
Pública

Queimado

Descarte em
canais/rios

Enterrado

Mais de 1
opção

ACCSB

29

ARAL

28

4

Filhos do Sol

2

3

CONCAVES

24

Central de Icoaraci

8

1

4

COCAVIP

39

1

17

COOPALIX

21

7

14

Catamosqueiro

14

ASCAJUBA

6

1

3

ASCADOUT

3

1

3

Total

2
16
7

7
9

13

1

174
22
16
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

0

Figura 134: Acesso da moradia quanto ao destino dos resíduos sólidos por
Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019
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76

Figura 135: Acesso da moradia quanto ao destino dos resíduos sólidos geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019

Condição da Moradia segundo Ocorrência de Alagamentos

Nas Figuras 136 e 137 e Quadro 37 a seguir observa-se a quantidade catadores que
possuem moradias em áreas que ocorrem alagamentos. A maior parte dos catadores,
60%, estão livres de ocorrências de alagamentos, a COCAVIP apresenta a maior
quantidade

de

catadores

nessa

condição

em

relação

às

outras

associações/cooperativas, e a Catamosqueiro possui todos os seus catadores com
moradias em áreas que não ocorrem alagamentos.

Apenas a ARAL e a Central de Icoaraci possuem mais catadores em áreas de
ocorrência de alagamentos, dentre todas as associações/cooperativas. Sendo que a
primeira detém a maior quantidade de catadores nessa condição, em seguida da
COOPALIX. Em relação a todos os catadores, 39% desses possuem suas moradias
em áreas com ocorrências de alagamentos.
Quadro 37: Condição da moradia segundo ocorrências de alagamentos.
Ocorrências de Alagamentos
Associação/Cooperativa
Sim
Não
ACCSB

11

20

ARAL

26

22

Filhos do Sol

5

14

CONCAVES

13

20

Central de Icoaraci

7

6

COCAVIP

17

40

COOPALIX

25

30

Catamosqueiro

0

15
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Ocorrências de Alagamentos
Sim
Não

Associação/Cooperativa
ASCAJUBA

4

ASCADOUT

3

Total
111
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

6
4
177

Figura 136: Condição da moradia segundo ocorrências de alagamentos por
Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 137: Condição da moradia segundo ocorrências de alagamentos geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Tempo Dedicado à Atividade como catador

O tempo dedicado à atividade é bem distribuído entre os catadores de Belém. De
acordo com o Quadro 38 e Figuras 138 e 139 a seguir, os maiores percentuais estão
186

para aqueles que trabalham de 3 a 5 anos e de 1 a 3 anos, com 18% e 16% do total
de catadores, respectivamente. A COCAVIP apresenta maior quantidade de
catadores que trabalham de 3 a 5 anos com a atividade, e a ARAL apresenta a maior
quantidade de catadores que trabalham de 1 a 3 anos.

É possível observar que 11% dos catadores trabalham a mais de 20 anos com
catação, metade das associações/cooperativas possuem esses catadores, sendo que
a COOPALIX apresenta a maior quantidade.
Quadro 38:Tempo dedicado à atividade de catação.
Tempo dedicado à atividade de catação
6
0 a 6 meses 1 a 3
meses
a1
anos
ano

Associação/
Cooperativa

3a5
anos

5a7
anos

7 a 10
anos

10 a
15
anos

15 a
20
anos

Acima
de 20
anos

4

1

6

4

7

4

2

ACCSB

1

6

1

5

3

4

ARAL

4

2

10

9

7

5

Filhos do Sol

3

2

2

4

CONCAVES

7

3

9

8

Central de Icoaraci

3

4

COCAVIP

10

12

8

COOPALIX

1

1

Catamosqueiro
ASCAJUBA
ASCADOUT
Total

2

3

5

3

3
4

1

1

2

2

2

2

1

1

1

13

5

5

3

3

4

7

12

4

1

1

1
11

16

1
2

2

1

31
32
46
50
23
26
24
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 138: Tempo dedicado à atividade de catação - geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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1

24

32

Figura 139: Tempo dedicado à atividade de catação por associação/cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Função Exercida na Cooperativa

No Quadro 39 e Figuras 140 e 141 a seguir, são mostradas as funções exercidas
pelos catadores nas associações/cooperativas. Observa-se que mais da metade
(54%) dos catadores exercem mais de uma função na cooperativa, estando presente
em todas as associações/cooperativas. A COCAVIP detém a maior quantidade de
catadores que exercem mais de uma função entre todas as associações/cooperativas,
em seguida da ARAL e COOPALIX, que se igualam na quantidade.

Quanto ao restante, 21% tem como função realizar a seleção/triagem, 18% realiza a
coleta dos resíduos. 7% realiza outras funções não especificadas no questionário, e
apenas um catador (0,35%) da ARAL, realiza a operação de equipamentos. Da função
de seleção triagem, a COOPALIX apresenta a maior quantidade de catadores nessa
função, e da coleta a Catamosqueiro apresenta a maior quantidade, considerando
todas as associações/cooperativas.
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Quadro 39: Função Exercida na Associação/Cooperativa.
Função
Associação/Cooperativa
Seleção/
Operação de Mais de
Coleta
Triagem
Equipamentos 1 opção

Outros

ACCSB

3

2

ARAL

12

2

Filhos do Sol

4

4

11

CONCAVES

10

9

12

5

8

COCAVIP

6

11

32

8

COOPALIX

6

18

30

1

Catamosqueiro

11

1

2

1

ASCAJUBA

1

7

2

Central de Icoaraci

1

ASCADOUT
Total

53

59

1

22

4

30

3

6

1

155

20

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 140: Função Exercida por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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2

Figura 141: Função Exercida na Associação/Cooperativa geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Segurança no Trabalho

Em relação as condições de trabalho e segurança, quanto a utilização de
equipamentos de segurança (EPI’s), observa-se nas Figuras 142 e 143 e Quadro 40
a seguir que todas as associações/cooperativas possuem catadores utilizando EPI’s,
sendo a maioria, com 89%. Além disso, em todas as associações/cooperativas há
mais catadores utilizando EPI’s do que os que não utilizam, sendo que na ARAL há a
maior quantidade de catadores sem EPI’s e na CONCAVES, COCAVIP e ASCAJUBA
todos os catadores utilizam.
Quadro 40: Segurança no trabalho.
Associação/Cooperativa

Utiliza Equipamentos de
Segurança-EPIs

Já sofreu algum acidente
relacionado ao Trabalho

Sim

Não

Sim

Não

ACCSB

23

8

4

27

ARAL

34

14

9

39

Filhos do Sol

14

5

2

17

3

30

4

9

6

51

28

27

CONCAVES

33

Central de Icoaraci

10

COCAVIP

57

COOPALIX

51

4

Catamosqueiro

13

2

ASCAJUBA

10

ASCADOUT

5

Total

3

10
2

250
38
56
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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15
7
232

Figura 142: Utilização de equipamentos de segurança – EPI’s por Associação/Cooperativa

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 143: Utilização de equipamentos de segurança – EPI’s geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Em relação as condições de trabalho e segurança, quanto aos acidentes de trabalho,
observa-se

nas

Figuras

144

e

145

a

seguir

que

em

sete

das

dez

associações/cooperativas há catadores que já sofreram algum acidente durante o
trabalho, sendo o número mais representativo na COOPALIX, com 28 catadores que
já sofreram. Entretanto, a maioria dos catadores nunca sofreram algum acidente no
trabalho, representando 81% do total, sendo que a COCAVIP apresenta a maior
quantidade de catadores

que nunca sofreram acidente. Além disso, na

Catamosqueiro, ASCAJUBA e ASCADOUT, nenhum dos catadores das mesmas já
sofreram algum acidente no trabalho também.
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Figura 144: Já sofreu algum acidente no trabalho por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 145: Já sofreu algum acidente no trabalho geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Renda Mensal de Catação

Quanto a renda média mensal, conforme Figuras 146 e 147 e Quadro 41, a maior
parte dos catadores recebem entre R$301,00 a R$600,00, representando 39%,
apenas na CONCAVES não há catadores que recebem essa faixa. A maior parte está
concentrada na COCAVIP, ACCSB e COOPALIX, nessa ordem.

O segundo maior percentual se refere aos catadores que recebem entre R$50,00 e
R$300,00, representando 29%, apenas nas cooperativas CONCAVES e Filhos do Sol
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não há catadores que recebem essa faixa. A maior parte dos que recebem se
encontram na COOPALIX e na ARAL, nessa ordem.

Apenas 32 dos 288 catadores entrevistados recebem acima de R$1.000,00,
representando 8% do total dos catadores. Além disso, apenas um catador, que
trabalha na CONCAVES, recebem acima de R$2.000,00.

Associação/Cooperativa

Quadro 41: Renda Mensal de Catação.
Renda mensal de catação
50 a
301 a
601 a
1.001 a
1.501 a
300
600
1.000
1.500
2.000

ACCSB

4

22

4

ARAL

18

2

2

2

15

2

8

22

2

3

1

Filhos do Sol
CONCAVES
Central de Icoaraci

6

1

6

COCAVIP

5

47

5

COOPALIX

19

19

13

Catamosqueiro

9

6

ASCAJUBA

9

1

ASCADOUT

5

2

Total

1

75
102
53
28
3
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 146: Renda Mensal de Catação por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Acima de
2.000

1

1

Figura 147: Renda Mensal de Catação geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Relação de Parentesco com os Outros Catadores

No Quadro 42 e Figuras 148 e 149, é possível observar que mais da metade (55%)
dos catadores não possuem relação de parentesco com os outros nas
associações/cooperativas, sendo a COCAVIP a que mais não possui essa relação
entre os catadores. Já os catadores que possuem relação de parentesco, representam
45% do total, sendo que a COOPALIX apresenta mais catadores que possuem
relação.
Quadro 42: Relação de Parentesco com os Outros Catadores.
Relação de Parentesco com os
Catadores
Associação/Cooperativa
Possui

Não Possui

ACCSB

14

17

ARAL

29

19

Filhos do Sol

9

10

CONCAVES

10

23

Central de Icoaraci

2

11

COCAVIP

18

39

COOPALIX

37

18

Catamosqueiro

4

11

ASCAJUBA

7

3

ASCADOUT

1

Total
131
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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6
157

Figura 148: Relação de Parentesco com os Outros Catadores por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 149: Relação de Parentesco com os Outros Catadores geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Trabalho

No Quadro 43 e Figuras 150 e 151, observa-se que a maioria dos catadores já
possuíram outro trabalho anteriormente, representando 73% do total. Na ASCADOUT
todos os catadores já trabalharam em outro emprego e a COCAVIP representa a
associação/cooperativa com maior quantidade de catadores que já tiveram outro
trabalho. Já a COOPALIX representa a associação/cooperativa com mais catadores
que não possuíram outro emprego.
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Associação/Cooperativa

Quadro 43: Trabalho.
Já possuiu outro
Trabalho

Já trabalhou no Aterro
Sanitário do Aurá

Sim

Não

Sim

Não

ACCSB

23

8

12

19

ARAL

35

13

28

20

Filhos do Sol

9

10

14

5

CONCAVES

29

4

8

25

Central de Icoaraci

9

4

1

12
54

COCAVIP

51

6

3

COOPALIX

33

22

55

Catamosqueiro

8

7

15

ASCAJUBA

7

3

10

ASCADOUT

7

Total
211
77
121
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 150: Já possuiu outro trabalho por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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7
167

Figura 151: Já possuiu outro trabalho geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Quanto ao aterro de Aurá, observa-se nas Figuras 152 e 153 a seguir que mais da
metade dos catadores não trabalharam lá, representando 58% do total. Nenhum dos
catadores da Catamosqueiro, ASCAJUBA e ASCADOUT trabalharam no aterro, e
todos os catadores da COOPALIX já trabalharam lá.
Figura 152: Já trabalhou no aterro de Aurá por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 153: Já trabalhou no aterro de Aurá geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Capacitação

Em relação à capacitação, 54% do total de catadores já participaram de algum curso
de capacitação, destaca-se que a ARAL possui maior quantidade de catadores com
curso de capacitação, em seguida da COCAVIP e da CONCAVES. A COOPALIX
apresenta a maior quantidade de catadores que não tiveram essa especialização,
conforme Quadro 44 e Figuras 154 e 155 a seguir:

Associação/Cooperativa
ACCSB

Quadro 44: Capacitação.
Já Participou de Curso de
Capacitação
Sim
Não
17
14

Tem interesse em algum
curso específico
Sim
Não
22
9

ARAL

25

23

26

22

Filhos do Sol

9

10

3

16

CONCAVES

19

14

Central de Icoaraci

6

7

25
8

8
5

COCAVIP

24

33

42

15

COOPALIX

13
11

42
4

35

20

7

8

6
3

4
4

10

Catamosqueiro
ASCAJUBA
ASCADOUT
Total

3

133
155
181
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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4
107

Figura 154: Já participou de algum curso de capacitação por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 155: Já participou de algum curso de capacitação geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Quanto ao interesse de participar em algum curso de capacitação, de sete das dez
associações/cooperativas há mais catadores que possuem interesse do que os que
não possuem, representando 63% do total de catadores. Na ASCAJUBA todos os
catadores querem realizar um curso de capacitação, e a COCAVIP apresenta a maior
quantidade de catadores que possuem interesse. Já na ARAL há maior quantidade
de catadores que não possuem interesse em realizar, em seguida da COOPALIX,
conforme Figuras 156 e 157 a seguir:
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Figura 156: Interesse de participar em algum curso de capacitação por
Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 157: Interesse de participar em algum curso de capacitação geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Recebimento de Benefícios do Governo Federal

No Quadro 45 e Figuras 158 e 159 a seguir, é possível observar que a maior parte
dos catadores (64%) não recebem nenhum tipo de benefício do Governo Federal,
sendo que a COOPALIX, em seguida da COCAVIP, apresenta a maior quantidade de
catadores que não recebem benefício, entre as associações/cooperativas.

Apenas 36% do total de catadores recebem auxílio do Governo Federal, sendo a maior
parte advindo do Bolsa Família, em seguida do Benefício da Prestação Continuada.
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A COCAVIP, em seguida da ARAL, possui a maior quantidade de catadores que
possuem benefício do Governo Federal.
Quadro 45: Recebimento de benefícios do Governo Federal.

Recebe Bolsa do Governo Federal

Associação/Cooperativa
ACCSB

Sim
14

Não
18

ARAL

20

28

Filhos do Sol

2

17

CONCAVES

13

20

Central de Icoaraci

7

6

COCAVIP

25

32

COOPALIX

13

42

Catamosqueiro

6

9

ASCAJUBA

4

6

ASCADOUT

1

6

Total
105
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 158: Recebimento de benefícios do Governo Federal geral.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 159: Recebimento de benefícios do Governo Federal por Associação/Cooperativa.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

6.3. CADASTRO ATUALIZADO DOS CATADORES

As listagens com o cadastro atualizado dos catadores de materiais recicláveis secos
identificados pelo levantamento do Consórcio EGIS-Ampla apresentam-se nos
Quadros 46 a 58 por unidade de triagem participante do diagnóstico (Cooperativa e/ou
Associação) atuante nas atividades de coleta seletiva do Município de Belém. Foram
considerados os dados de: nome, endereço e data de nascimento.

Importante informar que no levantamento realizado não foram identificados catadores
menores de idade (menos de 18 anos) tais como crianças e adolescentes.
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Quadro 46: Cadastro atualizado dos catadores da ACCSB.
LISTA DOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DA COLETA SELETIVA DE BELÉM- ACCSB
Nome

Endereço com Bairro

Nascimento

1-ALDA MARIA RAMOS

RUA DO CANAL,Nº54 BENGUI

22/10/1959

2-ANDREZA DO SOCORRO MONTEIRO VIANA

PASSAGEM SOL NASCE PARA TODOS, Nº10 VAL DE CANS

29/11/1994

3-ANGELITA DE OLIVEIRA SILVA

RUA SÃO JOSÉ,Nº120 BENGUI

14/11/1957

4-ANTÔNIO EDSON MEIRELES DA SILVA

RUA 01 DE JUNHO,Nº132 B MANGUEIRÃO

22/12/1977

5-ANTÔNIO JOSÉ LEMOS NASCIMENTO

PASSAGEM NAZARÉ,Nº94 CANUDOS

18/02/1964

6-BENEDITA PEREIRA SACHES

AV.AUGUSTO MONTE NEGRO,RUA BARBOSA,Nº02 MANGUEIRÃO

04/02/1965

7-BRENDO AUGUSTO RIBEIRO

RUA NOVA JERUSALÉM,Nº60 MANGUEIRÃO

19/03/1998

8-CINTIA FERNANDA DOS SANTOS RIBEIRO

RUA NOVOHORIZONTE,Nº128 MANGUEIRÃO

08/03/1992

9-CARLOS JORGE RIBEIRO DE RIBEIRO

PASSAGEM BELÉM,Nº04 MANGUEIRÃO

24/11/1987

10-DHESSICA TAMILI BRITO ALVES

RUA GALO DA CAMPINA, QUADRA 05, CASA 26 VAL DE CANS

07/11/1999

11-DIENI SILVA BRITO

CONJUNTO PARAÍSO DOS PÁSSAROS, QUADRA 05, CASA 10 MARACANGALHA

13/07/1979

12-ELAINE GISELE PORTAL COSTA

NÃO SOUBE INFORMAR BENGUI

18/06/1998

13-IAN RODRIGO FONTE DOS ANJOS

RUA ALAMEDA ALMIRANTE, Nº02 BENGUI

19/07/1994

14-JONATHA DOS SANTOS SOUZA

PASSAGEM VITÓRIA,Nº05 ÁGUAS LINDAS

31/07/1992

15-JORGE LUÍS SILVA DO ROSÁRIO

PASSAGEM FÉ EM DEUS,Nº87 MANGUEIRÃO

28/10/1980

16-JOSÉ ELIAS LOBATO DE MATOS

PARQUE ICUÍ-GUAJARÁ, CASA 10 BOM JESUS

24/03/1972

17-JOSUÉ LOPES CORDEIRO

RUA DAS ROSAS,Nº135 BENGUI

12/04/1994

18-LETÍCIA ALVES MARTINS

CONJUNTO PROMORAR,QUADRA 40,RUA 25,Nº281 MARACANGALHA

12/08/1996

19-LUANA BEATRIZ NOGUEIRA

RUA DA PAZ,Nº11 ÁGUAS LINDAS

16/11/1989

20-LUCILENE DE MOURA

AVENIDA ÁGUA CRISTAL,Nº48 MARAMBAIA

18/10/1980

21-LUCIVALDO PINHEIRO BARROSO

RUA SANTANA HELENA,Nº10 BENGUI

16/02/1979

22-LUIZ CARLOS SANTOS DE BRITO

RUA NOVOHORIZONTE,Nº128 MANGUEIRÃO

13/06/1983

23-MARIA MARILENE RODRIGUES DE OLIVEIRA

RUA DO CANAL SÃO JOAQUIM,Nº102 MANGUEIRÃO

03/05/1985

24-MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS RIBEIRO

RUA 1º DE JUNHO,Nº132 B MANGUEIRÃO

14/08/1972

25-MARIA REGINA DOS SANTOS RIBEIRO

RUA NOVA JERUSALÉM,Nº60 MANGUEIRÃO

06/01/1973

26-MARIA RUTH NOGUEIRA PINHEIRO

RUA DA PAZ,Nº95 ÁGUAS LINDAS

20/05/1958

27-ROSANA GONÇALVES BAIA

RUA 1º DE JUNHO,Nº76 MANGUEIRÃO

03/03/1992

28-ROSELINO RIBEIRO

PASSAGEM SANTA HELENA,S/N MANGUEIRÃO

27/12/1947

29-ROSINALDO RIBEIRO DE RIBEIRO

RUA NOVA JERUSALÉM,Nº60 MANGUEIRÃO

29/07/1983

30-TAYNÁ LEAL BARROSA

TRAVESSA SÃO PEDRO,Nº13 ÁGUAS LINDAS

07/10/1998

31-WENDERSON CRISTIANO PAREDES DOS SANTOS

RUA NOVOHORIZONTE, S/N MANGUEIRÃO

04/08/1987

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Quadro 47: Cadastro atualizado dos catadores da ARAL.
LISTA DOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DOS RECICLÁVEIS DE ÁGUAS LINDAS-ARAL
Nome

Endereço com Bairro

1-ALICE DE ARAÚJO PINHEIRO

RUA E,Nº01 ÁGUAS LINDAS

25/05/1998

2-ALINE SAMARA ALMEIDA FERREIRA

RUA E, CONJ.VERDEJANTE,Nº02 ÁGUAS LINDAS

20/04/1998

3-ALLAN RUBENS DOS REIS PEREIRA

CONJ.VERDEJANTE I, QUADRA 4,Nº02 ÁGUAS LINDAS

20/01/1998

4-AMANDA DOS REIS TRINDADE

RUA DÉCIMA SEXTA, Nº04 ÁGUAS LINDAS

19/09/1999

5-ANTÔNIO CARLOS GOMES

RUA BOLCHEVIQUE, Nº41 ÁGUAS LINDAS

03/01/1985

6-BENEDITO LUÍS DO NASCIMENTO

RUA SÃO FRANCISCO (MOARA),Nº04 ÁGUAS LINDAS

10/04/1961

7-CAROLINE PEREIRA RABELO

CONJ. JERUSALÉM ÁGUAS LINDAS

14/08/1998

8-CRISTIANO DE FREITAS SILVA

PASSAGEM NOSSA SENHORA PERPÉTUO SOCORRO,Nº10 PEDREIRA

10/07/1985

9-CRISTINA SOARES MORAES

RUA RAUL AGUILERA,S/N RIACHO DOCE

23/03/1979

10-DOMINGAS DOS SANTOS PINHEIRO

RUA CAPITÃO LAMARCA,Nº176 ÁGUAS LINDAS

12/06/1968

11-EDNA MARIA DA SILVA MIRANDA

RUA SÃO FRANCISCO,TRAV. NOVA OLINDA, Nº18 ÁGUAS LINDAS

30/11/1964

12-ESTELIANA COSTA DOS REIS

RUA DÉCIMA QUARTA,Nº02 ÁGUAS LINDAS

30/06/1977

13-FRANCILENE SANTOS SOUSA

RUA OSWALDO CRUZ, S/N ÁGUAS LINDAS

18/10/1987

14-GLAYDSON DE SOUZA MONTEIRO

RUA MANAUS, Nº67 B ÁGUAS LINDAS

03/02/1998

15-HAROLDO DOS REIS MONTEIRO

RUA DÉCIMA QUARTA,Nº15 ÁGUAS LINDAS

24/07/1998

16-HELIANA CRISTINA TAVARES DE SOUZA

RUA DÉCIMA QUARTA, Nº37 ÁGUAS LINDAS

16/08/1969

17-JOSÉ LEANDRO DOS SANTOS NASCIMENTO

RUA NOVA JERUSALÉM,Nº37 ÁGUAS LINDAS

27/02/2001

18-JOSÉ ROBERTO DA CONCEIÇÃO

ALAMEDA CRISTO REI, Nº34 ÁGUAS LINDAS

30/12/1972

19-LEVI MONTEIRO DA SILVA JÚNIOR

RUA DÉCIMA QUARTA,Nº37 ÁGUAS LINDAS

04/01/1987

20-LUAN REIS DA SILVA

RUA DÉCIMA QUARTA,Nº37 ÁGUAS LINDAS

01/11/1988

21-LÚCIA DE FÁTIMA ALVES

RUA DÉCIMA SEGUNDA,Nº 23 ÁGUAS LINDAS

12/10/1981

22-LÚCIA HELENA SANTOS CONCEIÇÃO

PASSAGEM SANSÃO,Nº01 PRATINHA

02/03/1972

23-LUÍS DEIVID BRAGA DOS SANTOS

RESIDENCIAL POUSO DO ARACANGA AURÁ

08/09/1983

24-MARIA DA CONCEIÇÃO BARROS BORGES

RUA RUI BARATA,Nº09 ÁGUAS LINDAS

15/09/1959

25-MARIA LÍDIA CUNHA MORAES

RUA SÃO FRANCISCO, Nº46 ÁGUAS LINDAS

14/06/1967

26-MARIA PAULA DA SILVA OLIVEIRA

PASSAGEM ALZILÂNDIA, ALAMEDA CRISTO REI,Nº33 ÁGUAS LINDAS

12/05/1953

27-MARIA SIMONE BRAGANÇA BENTES

RUA MAX,Nº49 ÁGUAS LINDAS

12/06/1965

28-MARIA TRINDADE TENÓRIO RODRIGUES

RUA MARGARIDA BORGES,Nº08 ÁGUAS LINDAS

24/05/1970

29-MARIZETE RABELO

RUA RECIFE,Nº753 ÁGUAS LINDAS

25/01/1967

30-MARTA LAURA FERREIRA DOS REIS

PASSAGEM MARGARIDA BORGES,Nº07 ÁGUAS LINDAS

13/11/1997

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Nascimento

Quadro 48: Cadastro atualizado dos catadores da ARAL (continuação).
LISTA DOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DOS RECICLÁVEIS DE ÁGUAS LINDAS-ARAL
Nome

Endereço com Bairro

31-MÔNICA BARROS BORGES

RUA RUI BARATA,Nº09 FUNDOS ÁGUAS LINDAS

24/12/1982

32-NICIVALDO DO VALE PORTAL

RUA SÃO FRANCISCO,Nº98 ÁGUAS LINDAS

08/04/1987

33-PATRÍCIA VERÔNICA DA CONCEIÇÃO COSTA

ALAMEDA CRISTO REI, Nº41 ÁGUAS LINDAS

04/11/1992

34-RAIMUNDO DA SILVA DE OLIVEIRA

ALAMEDA CRISTO REI,Nº41 ÁGUAS LINDAS

18/03/1989

35-RAFAEL FERREIRA DOS REIS

RUA DÉCIMA QUARTA,Nº02 ÁGUAS LINDAS

03/10/1990

36-ROSÂNGELA SOARES DA FONSECA

RUA DO CANAL SÃO JOAQUIM,Nº53 BENGUI

04/10/1980

37-ROSELI RODRIGUES DE ARAÚJO

RUA 25 DE JUNHO,Nº15 ÁGUAS LINDAS

07/05/1974

38-RUBECIRA SILVA DE SOUSA

RUA 25 DE JULHO,Nº49 ÁGUAS LINDAS

07/01/1979

39-SABRINA DA SILVA OLIVEIRA

ALAMEDA CRISTO REIS,Nº42 ÁGUAS LINDAS

09/03/1991

40-SAMUEL BRÁS GOMES

COMUNIDADE MAUARA,S/N ÁGUAS LINDAS

16/06/1992

41-SARA FERREIRA DOS REIS

TRAVESSA DÉCIMA QUARTA,Nº200 ÁGUAS LINDAS

29/08/1979

42-SILAS FERREIRA DOS REIS

QUARTA RUA DA MOARA,Nº89 ÁGUAS LINDAS

07/11/1971

43-SOL DA SILVA SANTOS

CONJUNTO PARDARES,Nº25, QUADRA 12,S/N MARITUBA

27/05/1984

44-SORAIA DA SILVA OLIVEIRA

RUA CLODOMIRO DE NAZARÉ, ALAMEDA CRISTO REIS,Nº46 ÁGUAS LINDAS

26/08/1985

45-SUELI DA SILVA OLIVEIRA

RUA CLODOMIRO DE NAZARÉ, ALAMEDA CRISTO REIS,Nº40 ÁGUAS LINDAS

31/07/1987

46-VANDA DE ALMEIDA

PASSAGEM SÃO SEBASTIÃO,Nº32 SACRAMENTA

02/05/1965

47-WEVERSON TORQUATO DA SILVA

RUA DÉCIMA SEGUNDA,Nº 20 ÁGUAS LINDAS

31/12/1999

48-WILLIAM SANTOS RODRIGUES

RUA DÉCIMA QUARTA,Nº01 ÁGUAS LINDAS

15/03/1994

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Quadro 49: Cadastro atualizado dos catadores da ASCADOUTE.

LISTA DOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DA ILHA DO OUTEIRO-ASCADOUT
Nome

Endereço com Bairro

Nascimento

1-ANGELA SIMONE COSTA MONTEIRO

PASSAGEM GLÓRIA, Nº 58 SÃO JOÃO DO OUTEIRO

12/02/1973

2-ADAILTON FONSECA DA SILVA

RUA DAS MANGUEIRAS, Nº 5456 ÁGUA BOA-OUTEIRO

13/01/1994

3-CAIO CÉSAR GOMES PRUDÊNCIO

PASSAGEM GLÓRIA, Nº 58 SÃO JOÃO DO OUTEIRO

11/09/1986

4-RAIMUNDO DAMASCENO ASSUNÇÃO JÚNIOR PASSAGEM GLÓRIA, Nº 58 SÃO JOÃO DO OUTEIRO

14/06/1972

5-ROSALINA DO ROSÁRIO DA SILVA

ESTRADA DA TUCUMAERA, Nº 1045 ÁGUA BOA-OUTEIRO

04/09/1956

6-ROSENILDO JOSÉ CARVALHO DA SILVA

ESTRADA DO OUTEIRO, Nº 49 CAMPINA DE ICOARACI

23/11/1979

7-TONY DO SOCORRO RODRIGUES MONTEIRO RUA SAPUCAIA, Nº 59 ÁGUA BOA OUTEIRO

16/09/1968

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Quadro 50: Cadastro atualizado dos catadores da ASCAJUBA.

LISTA DOS CATADORES DA ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DA ILHA DE COTIJUBA-ASCAJUBA
Nome

Endereço com Bairro

Nascimento

1-CARLOS EDUARDO FONSECA MORAES

Rua Murubi, Ala dos Coqueiros, nº 14 Murubi - Cotijuba

28/10/1996

2-CELSO ALMEIDA PRUDENTE

Rua Murubi, nº 23 Murubi - Cotijuba

16/04/1979

3-CLAUDILENE DE FÁTIMA RODRIGUES DA SILVA

Rua Murubi, Ala dos Coqueiros, nº 22 Murubi - Cotijuba

15/05/1989

4-CLEIDE DAS GRAÇAS RODRIGUES DA SILVA

Rua Murubi, Ala dos Coqueiros, nº 22 Murubi - Cotijuba

02/09/1982

5-JOÃO ADENILSON MAIA DA SILVA JÚNIOR

Rua Magalhães Barata, nº 500 Centro - Cotijuba

22/09/2000

6-LUCILENE NASCIMENTO DA SILVA

Rua Murubi, nº 22 Murubi - Cotijuba

05/04/1969

7-MARCIELE FERREIRA E FERREIRA

Rua Magalhães Barata, Alameda Turu, nº 558 Centro - Cotijuba

26/12/1998

8-MARIA JOSÉ BARROS QUEIROZ

Alameda Vitória, nº 20 Manoel Barata- Cotijuba

03/04/1960

9-MARCILENE DO NASCIMENTO DA SILVA

Rua Murubi, nº 23 Murubi - Cotijuba

13/02/1988

10-SUZANE GOMES DOS SANTOS

Rua Magalhães Barata, Alameda Turu, nº 550 Centro - Cotijuba

21/01/1973

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Quadro 51: Cadastro atualizado dos catadores da CATAMOSQUEIRO.
COOPERATIVA DE TRABALHO DE COLETA SELETIVA DE MOSQUEIRO-CATAMOSQUEIRO
Nome

Endereço com Bairro

Nascimento

01-ALEXSANDRO SILVA DOS ANJOS

ALAMEDA PAQUETA,Nº10 MANGUEIRAS

06/10/1980

02-ANDERSON MIGUEL FIGUEIREDO DA SILVA

AVENIDA 16 DE NOVEMBRO,Nº357 VILA

09/07/1981

03-ARLINDO DA SILVA SANTOS

RUA NATAL, MURUBIRA-CHAPÉU VIRADO,PASSAGEM CALHO,Nº106 CHAPÉU VIRADO

19/06/1959

04- DINAEL FERREIRA DOS SANTOS

PASSAGEM MONIK,Nº603 ARIRAMBA

18/05/1987

05-EVALDO LINS DOS SANTOS SOUSA

ALAMEDA CLÁUDIO GUIMARÃES,Nº17 PORTO ARHTUR-MOSQUEIRO

16/09/1981

06-GLEICYANE PINHEIRO DA SILVA

PASSAGEM JACY IGREJA,Nº50 SUCURIJUQUARA

29/09/1997

07-GLEIDSON VITOR DA SILVA PINHEIRO

RUA JACY IGREJA,Nº50 SUCURIJUQUARA

19/08/1995

08-IZAAC DOS SANTOS

RUA TIRADENTES,Nº45 MARACAJÁ

14/09/1991

09-JOANA D'ARC RODRIGUES NASCIMENTO

RUA PAQUETÁ,Nº10 MANGUEIRAS

09/08/1977

10-JORGE PEREIRA DE ARAÚJO

RUA ALMERINDO TRINDADE,Nº506 JARDIM ROSÁLIA

14/04/1972

11-JOSILEIDE DE OLIVEIRA ARAGÃO

ALAMEDA HAMILTON TRINDADE,Nº202 JARDIM ROSÁLIA

02/06/1969

12-MARIA IRACI GRAÇA SANTOS

RUA ALMERINDO TRINDADE,Nº506 AEROPORTO

07/06/1970

13-MONIK EVA MELO DE ALCANTARA

RUA DA PEDREIRINHA,Nº1320 AEROPORTO

25/01/1988

14-ONEIDE FRANCISCA ROSA DA SILVA PINHEIRO

RUA JACY IGREJA,Nº33 SUCURIJUQUARA

18/12/1971

15-OSVALDINA MARQUES FERREIRA

ALAMEDA HAMILTON TRINDADE,Nº60 JARDIM ROSÁLIA

28/07/1973

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Quadro 52: Cadastro atualizado dos catadores da Cooperativa Central de Icoaraci.

LISTA DE CATADORES
Nome
1-ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA FIGUEIREDO
2-CÉZAR ALMEIDA SANTOS
3-CONCEIÇÃO DE MARIA MENDES DE OLIVEIRA
4-DÉBORA SANTOS DOS SANTOS
5-ELISEU SOUZA DIAS
6-ELVIS NAZARENO CUNHA TEIXEIRA
7-ESMAEL ARAÚJO DOS SANTOS
8-JAIRO ROBERTO OLIVEIRA MACHADO
9-JENNY CORREA DOS SANTOS
10-MARIA DE NAZARÉ DOS SANTOS
11-PAULO MANUEL FERREIRA LEITE
12-RENATA SILVA LOBATO
13-VANDA DE ALMEIDA

DA COOPERATIVA CENTRAL DE ICOARACI
Endereço com Bairro
RUA AIRTON SENNA,Nº03 PARACURI II
RUA SANTA MARIA, Nº35 AGULHA-ICOARACI
RUA TANCREDO NEVES, Nº1301 MARACACUERA
PASSAGEM SÃO JOSÉ,Nº04 ÁGUAS NEGRAS
PASSAGEM ELETRONORTE, Nº06 SACRAMENTA
PASSAGEM BOM JESUS, Nº35 SACRAMENTA
TRAVESSA FLAMENGO, Nº52 ÁGUA BOA-OUTEIRO
RUA 08 DE MAIO, Nº565 ICOARACI
PASSAGEM SÃO SEBASTIÃO, Nº1267 SACRAMENTA
RUA CAJUÍ,Nº81 PARACURI I
PASSAGEM SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, Nº08 TENONÉ
PASSAGEM ELETRONORTE, Nº110 VAL DE CANS
PASSAGEM NOVA ESPERANÇA, Nº32 SACRAMENTA

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Nascimento
24/07/1971
15/11/1965
15/07/1958
21/11/1977
05/07/2000
10/01/1980
31/10/1983
01/02/1970
28/06/1974
08/06/1963
07/07/1968
09/03/1994
02/05/1965

Quadro 53: Cadastro atualizado dos catadores da COCAVIP.
LISTA DE CATADORES DA COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VISÃO PIONEIRA DE ICOARACI-COCAVIP
Nome

Endereço com Bairro

1-AMANDA MAUÉS AMBÉ

1ª VILA SOL NASCENTE, Nº 147 CAMPINA DE ICOARACI

22/06/1993

2-AMANDA NASCIMENTO GONÇALVES

RUA PAULO GUILHERME, Nº 30-B TAPANÃ

18/10/1998

3-ANA CAROLINA DE OLIVEIRA SANTIAGO

ALAMEDA JOSÉ DE MIRANDA CASTELO BRANCO, Nº 52 CAMPINA DE ICOARACI

05/04/1994

4-ANA CLARA MONTEIRO SERRA

PASSAGEM 15 DE JANEIRO, Nº 280 AGULHA ICOARACI

26/09/1981

5-ANA CLÁUDIA GOMES PIMENTEL

RUA PADRE JÚLIO MARIA, Nº 559 CRUZEIRO ICOARACI

10/07/1962

6-ANA KAROLINA GOMES DE ARAÚJO

RECANTO VERDE, ALAMEDA A, Nº 275 ICOARACI

17/10/2001

7-CARLOS ELENO SILVA AMADOR

RUA 8 DE MAIO, PASS BEIRA MAR, N º 06 CAMPINA DE ICOARACI

21/03/1974

8-CLEIDIANE CREMON FIGUEIREDO

RUA DO CENTRO, Nº 17 PARACURI II

22/09/1995

9-CRISTINA MARIA MOREIRA FERREIRA

RUA TIRADENTES, Nº 142 PARACURI

25/03/1977

10-DANIEL FARIAS DE OLIVEIRA

RUA DAS ANDORINHAS, Nº 19 PARQUE VERDE

11-DAYANE VITÓRIA RAMOS ASSUNÇÃO

RUA BARÃO DO TRIUNFO, Nº 771 - FUNDOS PEDREIRA

27/07/1996

12-DENISE SILVA DOS SANTOS

RUA DAS ANDORINHAS, Nº 115 SIDERAL

26/01/1996

13-EULINE COSTA PEREIRA

RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, Nº 56 ICOARACI

29/09/1963

14-FERNANDA DINIZ PIQUET

RUA FREI TICO, Nº 09 TAPANÃ

01/12/1999

15-FRANCINEIDE CAVALCANTE DE OLIVEIRA

RUA AÇAITUBA, QUADRA 66, CASA 07 CURUÇAMBÁ

08/08/1974

16-GIANNY COELHO FERREIRA

RUA MESTRE ANTÔNIO, Nº 61 CAMPINA DE ICOARACI

06/11/1978

17-GILSON PEREIRA FERREIRA

RUA JÚPTER, Nº 420 PARQUE VERDE

16/05/1974

18-JAINE CRISTIANE SOUSA DA CRUZ

RESIDENCIAL RANÁRIO, QUADRA 18, APTO 203 TAPANÃ

06/08/1992

19-JEFFERSON FIDELIS LOPES

BAIRRO DA FÉ, Nº 36 TAPANÃ

23/09/1991

20-JOÃO ALVES DE JESUS MENEZES

RUA ALMIRANTE TAMANDARÉ, Nº 413 TAPANÃ

14/11/1987

21-JOELSON CORREA FAVACHO

RUA 8 DE MAIO, S/N CAMPINA DE ICOARACI

07/10/1991

22-JONES DA SILVA MACEDO

RUA SÃO JOÃO, Nº 834 JADERLÂNDIA

05/10/1970

23-JOSÉ CARLOS DOS SANTOS MOREIRA

RUA CASTELO BRANCO, Nº 25 CAMPINA DE ICOARACI

15/05/2002

24-JOSÉ UBALDO DA SILVA TAVARES

PASSAGEM SÃO JOSÉ, Nº 18 COQUEIRO

10/04/1967

25-JUCILENE CARLA DAS NEVES SANTOS

RUA 8 DE MAIO, PASSAGEM BEIRA MAR, Nº 06 AGULHA ICOARACI

14/04/1977

26-KARLA REGINA DO NASCIMENTO NUNES

RUA CORONEL JUVÊNCIO SARMENTO, AL MORAES, Nº 12 PONTA GROSSA ICOARACI

27/10/1978

27-LORENA DO SOCORRO RAMOS ASSUNÇÃO

RUA BARÃO DO TRIUNFO, Nº 769 PEDREIRA

20/09/1999

28-LUIZ CARLOS DOS SANTOS CRAVEIRO

RUA 8 DE MAIO, S/N AGULHA ICOARACI

15/10/1993

29-LUIZ CARLOS TRINDADE DOS SANTOS

RUA BEBEDOURO, Nº 17 TAPANÃ

01/05/2000

30-MARCELO BRENO MIRANDA DE ALMEIDA

4ª RUA DA CAMPINA, Nº 42 CAMPINA DE ICOARACI

05/02/1992

Nascimento

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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18/12/200

Quadro 54: Cadastro atualizado dos catadores da COCAVIP (continuação).
LISTA DE CATADORES DA COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS VISÃO PIONEIRA DE ICOARACI-COCAVIP
Nome
Endereço com Bairro
Nascimento
31-MÁRCIA ANTÔNIA DE OLIVEIRA MARQUES

CONJUNTO RECANTO VERDE, AL A- TRAV G, Nº 27 MARACACUERA

32-MARCOS JOSÉ SANTOS DE SOUSA

PASSAGEM BRASÍLIA, Nº 836 MARACACUERA

33-MARIA DE JESUS CAMPOS

QUADRA J, CASA 161 ICOARACI

34-MARIA DO SOCORRO COSTA GONÇALVES

ESTRADA VELHA DO OUTEIRO, PASS ELCIONE BARBALHO, Nº 177 ICOARACI

16/10/1962

35-MARIA GENTIL DA SILVA

TRAV BRABELO, Nº 329 ÁGUA BOA - OUTEIRO

02/07/1980

36-MARIANE BASTOS DE ARAÍJO

RUA SANTA LÚCIA, 101 TAPANÃ

17/04/1997

37-MARLA SOENE MATA DE ARAÚJO

RUA SÃO MARCOS, Nº 30 ÁGUA BOA - OUTEIRO

25/04/1992

38-MARTHA REIS MENDES

PASSAGEM EX-COMBATENTE, Nº 1900 BRASILIA - OUTEIRO

05/10/1993

39-MATHEUS WILSON DAS NEVES SANTOS

RUA CASTELO BRANCO, BEIRA-MAR, CASA 06 CAMPINA DE ICOARACI

22/01/2001

40-MAYELE COSTA FERREIRA

PASSAGEM 11 DE FEVEREIRO, QUADRA 25, Nº 01 PRATINHA II

06/09/1995

41-MIKE DA SILVA LIMA

RUA SÃO CLEMENTE, RESIDENCIAL PARK IARA, Nº 37 CORDEIRO DE FARIAS

27/09/1992

42-NÁDIA DA LUZ ALVES DA SILVA GOMES

CONJUNTO RECANTO VERDE, AL A- , Nº 275 MARACACUERA

03/05/1981

43-NILO SEBASTIÃO DOS SANTOS

RUA CASTELO BRANCO, TV SÃO PAULO, S/N CAMPINA DE ICOARACI

17/01/1987

44-OSVALDO LOUREIRO DE ARAÚJO

RUA 02 DE DEZEMBRO, PASS SANTO ANTÔNIO, Nº 01 CRUZEIRO ICOARACI

31/05/1959

12/06/1965
05/12/1991
Não sabe informar

45-PATRÍCIA SANTOS PINHEIRO DO NASCIMENTO RUA 1ª RURAL, Nº 36 DISTRITO INDUSTRIAL

22/06/1989

46-PEDRO DIEGO SERRA MONTEIRO

PASS RODOLFO TOURINHO, Nº 60 SÃO JOÃO DE OUTEIRO

16/08/1989

47-RANIELE SAMARA DA SILVA

RUA BEBEDOURO, QD 12, CASA 35 TAPANÃ

14/05/1996

48-ROSELENE BARRETO LOBATO

CONJUNTO RECANTO VERDE ALAMEDA A, Nº 07 MARACACUERA

25/04/1966

49-ROSENI AZEVEDO DE PAIVA

RUA SANTA LÚCIA, Nº 104-B TAPANÃ

27/08/1972

50-RUAN SILVA FIGUEIREDO

RUA SÃO CLEMENTE, RESIDENCIAL PARK IARA, ALAMEDA 3 Nº 37 TAPANÃ

25/10/1996

51-RUBENS DE HOLANDA

PASSAGEM CASTELO BRANCO, AV SÃO PAULO, Nº 25 CAMPINA DE ICOARACI

06/06/1994

52-SAMANTA DE ARAÚJO MIRANDA

AVENIDA BEIRA MAR, Nº 75 SÃO JOÃO DE OUTEIRO

14/05/1992

53-TAÍZA FERNANDA DE SANTANA JOSÉ

AVENIDA BEIRA-MAR, Nº 75 SÃO JOÃO DE OUTEIRO

22/11/1998

54-TARGINO JOÃO MAXIMIANO FILHO

PASSAGEM 15 DE JANEIRO, Nº 280 AGULHA ICOARACI

03/07/1978

55-THAIS LEARTE RAMOS

CONJUNTO RECANTO VERDE, ALAMEDA A, Nº 472 MARACACUERA

27/12/1994

56-THAYS CAROLINE MENDES GOMES

PASSAGEM BELÉM, Nº 23 SÃO JOÃO DE OUTEIRO

18/06/1992

57-WILMA BRITO LOPES

RUA RECANTO VERDE, ALAMEDA B, Nº 88 ICOARACI

06/05/1993

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Quadro 55: Cadastro atualizado dos catadores da CONCAVES.
LISTA DE CATADORES DA COOPERATIVA DE TRABALHO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS CONVAVES
Nome

Endereço com Bairro

Nascimento

1-ALDENIRA FEIO DOS SANTOS

PASSAGEM ESPERANÇA, Nº21 JURUNAS

02/01/1973

2-ALEXANDRE DIEGO MARTINS TRINDADE

TRAV. BARÃO DO TRIUNFO, Nº992 PEDREIRA

16/09/1998

3-ALISSON MATHEUS DE SOUZA MIRANDA

RUA ESPITÁSCIO PESSOA, Nº320 GUAMÁ

18/06/1998

4-ALINE MAYARA FRANCO DA GLÓRIA

RUA LAURO SODRÉ, Nº317 MONTESE-TERRA FIRME

12/06/1996

5-ALICE BAIA FERREIRA

RUA LIBERDADE,BLOCO 09, Nº103 GUAMÁ

05/10/1981

6- ANTÔNIO VIEIRA DOS SANTOS

RUA AMAZONAS Nº03 ÁGUAS LINDAS

18/04/1956

7-BRUNO DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

CONJ.LIBERDADE II,AV. TUCUNDUBA S/N GUAMÁ

27/02/1989

8-CLEONICE DE ASSUNÇÃO
9-DÉBORA RIBEIRO BAIA (PRESIDENTE) *

RUA JOÃO CANUTOS,Nº16 ÁGUAS LINDAS

15/07/1979

10-DOMINGOS FERREIRA DA CUNHA

RUA SÃO LÁZARO, S/N GUAMÁ

13/11/1983

11-EDILSON SOCORRO FERREIRA SARMANHO

PASSAGEM SÃO JORGE, Nº35 GUAMÁ

29/03/1960

12-ELDA CRUZ DA SILVA

PASSAGEM 03 DE JANEIRO,CASA97 ÁGUAS LINDAS

14/12/1988

13-ELIETE SOUSA COSTA

RUACARMEM NEVES-CONJ.OLGA BENARI, S/N ÁGUAS LINDAS

17/12/1981

14-ELIZA ASSUNÇÃO DOS SANTOS

RUA SN6,QUADRA F, CASA 14 TENONÉ

08/01/1988

15-FERNANDO MATEUS FELIPE BARBOSA

RUA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS,Nº769 TERRA FIRME

05/12/1997

16-FLORZINO FERREIRA DA CONCEIÇÃO

RUA JOÃO DE DEUS,Nº996 GUAMÁ

02/09/1983

17-FRANCISCO ADELSON PEREIRA

RUA SANTA RITA, Nº13 BARREIRO

25/04/1967

18-IGOR LIMA RAIOL

RUA JOÃO DE DEUS,PASSAGEM POPULAR, Nº669 GUAMÁ

06/04/1996

19-JAIME JORGE GONÇALVES DOS SANTOS
20-JONAS DE JESUS FERNANDES DA SILVA (COORDENADOR) *

PASSAGEM SÃO CRISTOVÃO, Nº54 GUAMÁ

16/08/1994

21-JOSIANE ALMEIDA DA SILVA BAIA

AV. PERIMETRAL,CONJ.LIBERDADE II,QUADRA03,BLOCO 7, APT 202 TERRA FIRME

19/02/1985

22-LETÍCIA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO

AV.TUCUNDUBA,RESIDENCIAL LIBERDADE II, APT.204 GUAMÁ

17/12/1995

23-KATIANA RIBEIRO BAIA MORAES

ALAMEDA MARTINS,Nº08 TERRA FIRME

08/08/1984

24-LOURDES SANTOS DA COSTA

ROD.ARTHUR BERNARDES,PASS.BROTINHO, Nº09 TELEGRÁFO

09/11/1953

25-MARIA HELENA MOREIRA CARNEIRO

CONJ.LIBERDADE II, BLOCO III,APT 102 TERRA FIRME

06/06/1967

26-MARIA IRACEMA BAIA FERREIRA

CONJ. LIBERDADE II,QUADRA03,BLOCO 9, APT.103 TERRA FIRME

15/06/1963

27-PAULO ASSUNÇÃO DOS SANTOS

SN-6,QUADRA F,Nº14 TENONÉ

17/06/1983

28-RAIMUNDO BRAGA DOS SANTOS

RUA BOLCHEVICK,Nº39 ÁGUAS LINDAS

31/08/1966

29-RAIMUNDO JOSÉ TAVARES BARBOSA

PASSAGEM BRASÍLIA,Nº67 TERRA FIRME

23/04/1975

30-ROBSON WILLIAM TAVARES BARRETO

PASSAGEM SÃO LÁZARO, Nº107 GUAMÁ

28/03/1992

31-RONALDO MENDES CAMPOS

TV. JUVENAL CORDEIRO, ALAMEDA CEÚ AZUL,Nº46 CANUDOS

21/09/1972

32-SELMA CRUZ DA SILVA

JOÃO PAULO II,S/N CURIÓ-UTINGA

07/04/1984

33-THALES HENSCHEL FERREIRA

PASSAGEM BRASÍLIA,Nº140 TERRA FIRME

25/07/1996

34-WALLACE BARBOSA SANTOS

PASSAGEM COMISSIONÁRIO Nº280 TERRA FIRME

11/11/1994

35-ZONEIDE COSTA DA SILVA

RUA DA PAZ, Nº70 ÁGUAS LINDAS

01/01/1962

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Quadro 56: Cadastro atualizado dos catadores da COOPALIX.
COOPERATIVA DOS AMIGOS LIX - COOPALIX
Nome

Endereço com Bairro

Nascimento

01- ABRAÃO DE SOUZA

RUA 1º DE MAIO,Nº48 ÁGUAS LINDAS

24/07/1993

02- AGENOR MACENO SOUZA

RUA SÃO CRISTOVÃO, Nº170 ÁGUAS LINDAS

30/01/1965

03- ALDINÉIA SANTANA DA SILVA

RUA JESUS DE NAZARÉ SANTANA DO AURÁ

20/01/1987

04- ALEXANDRE CRUZ DE SOUZA

RUA PAULO FONTELES,Nº141 ÁGUAS LINDAS

14/07/1981

05- ANA CARLA LIMA BARROSO

PASSAGEM SÃO JORGE,Nº4 A ÁGUAS LINDAS

31/08/1984

06- ANTÔNIA DE SOUZA

RUA 1º DE MAIO,Nº55 ÁGUAS LINDAS

10/12/1984

07- ANTÔNIO SIVERINO FERREIRA DE OLIVEIRA

LOTEAMENTO OLGA BENARIO,S/N ÁGUAS LINDAS

02/08/1983

08- ARLENE DA SILVA MARTINS

RUA AMAZONAS,Nº05 ÁGUAS LINDAS

11/09/1984

09- BRUNA AMARAL FARIAS

RUA DÉCIMA TERCEIRA,Nº15 ÁGUAS LINDAS

13/04/1995

10- CARLOS AUGUSTO DE OLIVEIRA

PASSAGEM SÃO BENDITO,Nº89 ÁGUAS BRANCAS

27/10/1988

11- CLAUDIO DE NAZARÉ DE ANDRADE

RUA NOVA VIDA,Nº56 ÁGUAS LINDAS

11/11/1979

12- DOMINGOS DOS SANTOS PANTOJA

ALAMEDA 24,Nº37 ÁGUAS LINDAS

28/08/1977

13- EDSON DOS SANTOS DO NASCIMENTO

TANCREDO NEVES, BLOCO 27, APT.401 AURÁ

31/01/1977

14- EVALDO DA SILVA

JARDIM NOVA VIDA, RUA RIO BRANCO, PASS.FORTALEZA, S/N ÁGUAS LINDAS

28/01/1980

15- FRANCISCO CHAGAS TAVARES

RUA JARDIM PROVIDÊNCIA, PASSGEM ANDRÉ LUIZ,Nº03 ÁGUAS LINDAS

16/01/1983

16- GLÁUCIA MARIA MARTINS DO NASCIMENTO

TRAVESSA JESUS DE NAZARÉ,Nº200 ÁGUAS LINDAS

27/03/1966

17- GUTEMBERG DO NASCIMENTO DOMINGOS

RUA JESUS DE NAZARÉ, S/N SANTANA DO AURÁ

15/03/1990

18- ISAAC OLIVEIRA LOBO

RUA DÉCIMA QUARTA,Nº24 ÁGUAS LINDAS

14/09/1997

19- IZAÍAS AMARAL DOS SANTOS

RUA DÉCIMA TERCEIRA,Nº15 B ÁGUAS LINDAS

14/05/1999

20- IZAÍAS DE SOUZA

RUA MACARA,Nº61 ÁGUAS LINDAS

29/06/1979

21- JHENNYSON PAULO RODRIGUES RODRIGUES

RUA MARGARIDA BORGES,Nº33 ÁGUAS LINDAS

16/09/1997

22- JOEL DO NASCIMENTO DOMINGOS

RUA JESUS DE NAZARÉ, Nº200 ÁGUAS LINDAS

26/04/2000

23- JORGE AUGUSTO DE ARAÚJO NOGUEIRA

PASSAGEM SÃO BENDITO,Nº89 ÁGUAS LINDAS

24/12/1994

24- JORGE LUIZ NOGUEIRA

PASSAGEM SÃO BENDITO,Nº101 SANTANA DO AURÁ

17/05/1969

25- JOSÉ COSTA DOS SANTOS

RUA SÃO JORGE, QUADRA 01, CASA 01 SANTANA DO AURÁ

31/01/1962

26- KARINA RODRIGUES DOS ANJOS

LOTEAMENTO NOVA VIDA, RUA 1º DE MAIO, S/N ÁGUAS LINDAS

31/12/1997

27- KELLY ROBERTA DA COSTA RODRIGUES

LOTEAMENTO JARDIM NOVA VIDA, RUA 1º DE MAIO, S/N ÁGUAS LINDAS

22/07/1978

28- LEONTINA BRAZ DO AMARAL

RUA DÉCIMA TERCEIRA,Nº15 B ÁGUAS LINDAS

08/09/1978

29- LUCIANO DA SILVA MOREIRA

RUA JESUS DE NAZARÉ, Nº13 ÁGUAS LINDAS

21/02/1988

30- LUIZ OTÁVIO CARVALHO CABRAL

PASSAGEM SÃO JORGE,Nº26 ÁGUAS LINDAS

22/07/1968

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Quadro 57: Cadastro atualizado dos catadores da COOPALIX (continuação).
COOPERATIVA DOS AMIGOS LIX - COOPALIX
Nome

Endereço com Bairro

Nascimento

31- MANOEL SANTOS E SANTOS

RUA MADALENA,Nº09, CARLOS PRESTES ÁGUAS LINDAS

16/05/1994

32- MARIA DO SOCORRO CUNHA

RUA CURITIBA,Nº08 ÁGUAS LINDAS

10/10/1973

33- MARIA DO SOCORRO DA SILVA MARTINS

RUA JOSÉ MALCHER,Nº06 ÁGUAS LINDAS

28/03/1976

34- MARIA FRANCISCA BRAGA ALFAIA

TRAVESSA SERGIPE,Nº12 ÁGUAS LINDAS

08/12/1964

35- MARIA RAIMUNDA DE JESUS LIMA

RUA AMAZONAS,Nº54, CONJUNTO NOVA VIDA ÁGUAS LINDAS

18/08/1967

36- MARINALDO DA CUNHA

RUA SANTANA DO AURÁ,2ª TRAVESSA,Nº20 ÁGUAS LINDAS

26/02/1985

37- MARLON DOS SANTOS CASCAES

RUA 23 DE ABRIL,Nº29 ÁGUAS LINDAS

19/07/1985

38- MERIVALDO PADILHA RIBEIRO

RUA DÉCIMA TERCEIRA, NOVA JERUSALÉM,Nº15 ÁGUAS LINDAS

07/11/1983

39- MIKELINE DA CONCEIÇÃO FERREIRA

RUA SÃO FRANCISCO,Nº74A ÁGUAS LINDAS

12/06/1987

40- PAULO CHAVES DO NASCIMENTO

RUA SANTANA DO AURÁ,Nº03 ÁGUAS LINDAS

05/07/1997

41- RAIMUNDO GOMES DOS REIS

RUA AMAZONAS,Nº54, CONJUNTO NOVA VIDA ÁGUAS LINDAS

18/10/1960

42- RAQUEL RODRIGUES DA SILVA

PASSAGEM SÃO JORGE,Nº4A ÁGUAS LINDAS

02/04/1982

43- RICARDO DOS SANTOS CASCAES

JARDIM NOVA VIDA, RUA 23 DE ABRIL,Nº27 ÁGUAS LINDAS

27/11/1982

44- ROMÁRIO DE ANDRADE FERREIRA

RUA MARX,Nº37 ÁGUAS LINDAS

05/04/1982

45- ROSELITO SOUZA

RUA 1º DE MAIO, Nº66 NOVA VIDA

10/09/1983

46- SELMA DA SILVA

RUA RIO BRANCO,PASSAGEM FORTALEZA,Nº09,JARDIM NOVA VIDA ÁGUAS LINDAS

01/05/1973

47- SILVIA CRISTINA OLIVEIRA CORRÊA

LOTEAMENTO OLGA BENARIO, RUA MARX,Nº37 ÁGUAS LINDAS

25/06/1994

48- TARCISIO DE ANDRADE PACHECO

RUA SALUSTIANA,Nº19 ÁGUAS LINDAS

20/05/1984

49- THIAGO RODRIGUES SOSINHO

RUA DÉCIMA QUARTA,NOVA JERUSALÉM,Nº69 ÁGUAS LINDAS

24/11/1996

50- VALDICELMA DOS REIS MARTINS

RUA AMAZONAS,Nº05 ÁGUAS LINDAS

28/04/1970

51- WELLINGTON BRENDO SANTIAGO DA SILVA

RUA DÉCIMA QUARTA, S/N ÁGUAS LINDAS

16/12/1995

52- WESLEY DA SILVA

RUA RIO BRANCO, Nº03 ÁGUAS LINDAS

27/05/1990

53- WESLEY MARTINS DO NASCIMENTO

ESTRADA SANTANA DO AURÁ,S/N SANTANA DO AURÁ

07/07/1988

54- WILQUI DO NASCIMENTO DOMINGOS

RUA JESUS DE NAZARÉ,Nº07 SANTANA DO AURÁ

18/07/1995

55- WILLIAMS SOUSA DOS SANTOS

CONJUNTO JÚLIA SEFFER, RUA 17,Nº29 ÁGUAS LINDAS

21/05/1983

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Quadro 58: Cadastro atualizado dos catadores Filhos do Sol.
COOPERATIVA DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS FILHOS DO SOL
Nome

Endereço com Bairro

Nascimento

1-ANDERSON GUSTAVO SOBRAL DA SILVA

PASSAGEM SANTO ONOFRE Nº200- ÁGUAS LINDAS

15/01/2000

2-CARMEM LÚCIA DOS SANTOS REIS

RUA SÃO JORGE Nº100-SANTANA DO AURÁ

05/09/1966

3-CLAUDIONOR SOBRAL DA SILVA

RUA CARLOS NUNES Nº15-ÁGUAS LINDAS

21/07/1984

4-DAVID DOS SANTOS CUNHA

AVENIDA ROBERTO CAMELIER Nº1203-JURUNAS

21/10/1986

5-ELI PATRICIA SOBRAL DA SILVA

PASSAGEM SANTO ONOFRE Nº02- ÁGUAS LINDAS

31/01/1981

6-ELTON MARQUES DOS SANTOS

RUA SÃO CRISTOVÃO Nº166-ÁGUAS LINDAS

02/11/1995

7-EMANOEL JUSTINO DA SILVA

PASSAGEM JESUS DE NAZARÉ Nº20-ÁGUAS LINDAS

16/04/1999

8-EUNICE OLIVEIRA DOS SANTOS

RUA SALVADOR Nº111-ÁGUAS LINDAS

18/08/1973

9-GLEBSON THIAGO REIS DA SILVA

PASSAGEM SANTO ONOFRE Nº18-ÁGUAS LINDAS

14/07/2001

10-JOÃO JORGE RIBEIRO

PASSAGEM VILHENA Nº13-TERRA FIRME

26/08/1959

11-JOSÉ ROBERTO GOMES DA ROCHA

RUA SÃO CRISTOVÃO Nº166-ÁGUAS LINDAS

03/04/1972

12-LUCAS SOBRAL DA SILVA

RUA SANTO ONOFRE Nº 61-ÁGUAS LINDAS

13-MANOEL DOS SANTOS DE JESUS

COMUNIDADE JARDIM DAS OLIVEIRAS, RUA DIAMANTE Nº10-ÁGUAS BRANCAS

14-MARÍLIA CHAVES CASTRO

RUA ENG. FERNANDO GUILHON Nº2234, CASA 12

12/05/1987

15-NEYARA GOMES CONCEIÇÃO DE LIMA

RUA SÃO PAULO Nº18-ÁGUAS LINDAS

12/01/1995

16-PABLO MARCOS DOS SANTOS

RUA JESUS DE NAZARÉ Nº84-ÁGUAS LINDAS

12/03/2001

17-RAIMUNDA SOBRAL DA SILVA

PASSAGEM SANTO ONOFRE Nº202-ÁGUAS LINDAS

31/07/1961

18-YAGO SOBRAL SARMENTO

RUA SANTO ANTÔNIO Nº02- ÁGUAS LINDAS

10/07/2000

19-WELLYSON SANTANA ARAÚJO

RUA SANTO ONOFRE Nº 70-ÁGUAS LINDAS

16/07/1992

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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01/11/1997
Não soube informar

6.4. CATADORES AUTÔNOMOS – DADOS DO CENSO

Para levantamento da situação socioambiental envolvendo catadores autônomos, ou
seja, aqueles que por ventura não estejam ligados à alguma associação ou
cooperativa de catadores de materiais recicláveis, utilizou-se como fonte de dados o
Censo realizado em 2018 fornecido pela Secretaria de Assistência Social, cuja
pesquisa deu-se através do Centro de Referência de Assistência Social – CRAS do
Aurá, o qual cadastrou 1.047 catadores.

A seguir são apresentados os gráficos e quadros relacionados às informações
compiladas.
Nível de Escolaridade

Em relação à escolaridade, conforme Quadro 59 e Figura 160, a maioria dos catadores
possuem ensino fundamental incompleto, representando 67%. O segundo maior
percentual refere-se aos 121 catadores que não estudaram, representando 11%.

Dos 1047 catadores informais, 145 chegaram a ir para o ensino médio, porém apenas
54 desses completaram esse nível, representando 5%. Além disso, somente um
catador possui ensino superior incompleto, e há 9 catadores que não foram
informadas suas escolaridades.
Quadro 59: Nível de escolaridade – Catadores informais.
Nível de Escolaridade

Quantidade de catadores

Ensino Fundamental Incompleto

701

Ensino Fundamental Completo

70

Ensino Médio Incompleto

91

Ensino Médio Completo

54

Ensino Superior Incompleto

1

Sem instrução

121

Não informado
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 160 Nível de escolaridade – Catadores informais.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Tipo de Imóvel
Quanto às características das moradias em relação ao tipo de imóvel, conforme
Quadro 60 e Figura 161, observa-se que a maior parte dos catadores informais tem
moradias próprias, em seguida de 25% que vivem em moradias cedidas/emprestadas
(incluindo catadores que moram com parentes e amigos), sendo que apenas 13%
possuem moradias locadas. Não foi informado o tipo de imóvel de 10 catadores
informais.
Quadro 60: Tipo de Imóvel – Catadores informais.
Tipo de Imóvel

Quantidade de catadores

Locado

131

Próprio

640

Cedido/Emprestado

266

Não informado
10
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 161: Tipo de Imóvel – Catadores informais.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Renda Mensal

Quanto a renda média mensal, conforme Figura 162 e Quadro 61, os maiores
percentuais estão relacionados às rendas entre R$301,00 a R$600,00 e R$601,00 a
R$1.000,00, representando 32% e 26%, respectivamente. Destaca-se que dos 1047
catadores informais, há 172 que recebem igual ou menos que R$300,00, sendo
desses, 26 catadores (3%) que recebem entre R$1,00 a R$50,00 por mês.

Observaram-se que cerca de 5% dos catadores levantados indicaram renda mensal
acima de R$2.000,00, chegando alguns com valores de até R$10.000,00, por
exemplo.
Quadro 61: Renda Mensal (R$) – Catadores informais.
Renda Mensal (R$)

Quantidade de catadores

1 a 50

26

51 a 300

146

301 a 600

338

601 a 1.000

270

1.001 a 1.500

137

1.501 a 2.000

51

Acima de 2.000

54

Não informado

25
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 162: Renda Mensal (R$) – Catadores informais.
2% 3%
1 a 50

5%
5%

14%

51 a 300
301 a 600

13%

601 a 1.000
1.001 a 1.500

32%
26%

1.501 a 2.000

Acima de 2.000
Não informado

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Trabalho

No Quadro 62 e Figura 163, observa-se que a maioria dos catadores informais já
possuíram outro trabalho anteriormente, representando 63% do total, sendo que 34%
não possuiu e 1% não foi informado, representando 12 catadores.
Quadro 62: Possuiu outro trabalho– Catadores informais.
Já possuiu outro trabalho
Quantidade de catadores
Sim

683

Não

352

Não informado
12
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 163: Possuiu outro trabalho – Catadores informais.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Recebimento de Benefício do Governo Federal
No Quadro 63 e Figura 164 a seguir, é possível observar que a maior parte dos
catadores (69%) não recebem nenhum tipo de benefício do Governo Federal, sendo
apenas 31% que recebem benefícios.
Quadro 63: Recebimento de benefício do Governo Federal – Catadores informais.
Recebimento de benefício do Governo Federal

Quantidade de catadores

Sim

322

Não
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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725

Figura 164: Recebimento de benefício do Governo Federal – Catadores informais.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

6.5.

PERCEPÇÕES SOCIAIS DOS CATADORES

Nas percepções obtidas durante a pesquisa junto aos catadores de todas as
Cooperativas e Associações do município de Belém em relação à pergunta referente
a definição do auto declaração de cor/raça observou-se, dentre as opções escolhidas
pelos entrevistados/catadores, a incoerência entre a cor escolhida e a real cor da pele.
Muitos catadores se declaravam pardos e, no entanto, eram negros.

O olhar do entrevistado/catador sobre as opções de cores de pele diferencia-se das
definidas oficialmente pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE visto
o desconhecimento de tais definições e do próprio senso comum, o qual considera as
cores “moreno claro” e “moreno escuro” também como cores de pele. Há, portanto,
evidente dificuldade na auto definição ao determinar a própria cor da pele.

Na questão referente à escolaridade dos catadores observou-se o elevado número de
pessoas com grau de instrução de nível fundamental incompleto em todas as
Associações e Cooperativas de forma bastante acentuada. Ressalta-se que a
expressiva maioria dos entrevistados citou que frequentou a escola até as quatro
primeiras séries do fundamental, não apenas entre as pessoas de mais idade, mas
especialmente entre jovens de 18 a 30 anos, que normalmente ainda estariam em
fase de formação escolar. Constatou-se também, um expressivo número de pessoas
analfabetas (que nunca frequentaram a escola).
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Em virtude do baixo nível de escolaridade dos catadores, torna-se essencial o
direcionamento de cursos de capacitação profissional, palestras e oficinas, focados
na necessidade do desenvolvimento pessoal, na educação ambiental, na importância
da sensibilização quanto ao próprio trabalho realizado e seu papel fundamental na
retirada dos resíduos sólidos, desde a coleta na rua até a separação/triagem do
material reciclável e reutilizável.

Somado a isto, a ampliação na estratégia do empreendedorismo, na diversificação e
no fortalecimento do trabalho coletivo a partir de capacitação e qualificação dos
trabalhadores, considerando o fato de que em algumas Cooperativas e Associações
a visão dos catadores ainda se limita a seu próprio trabalho individual, além da
experiência negativa em trabalhos desenvolvidos em outras Associações e
Cooperativas.

Sobre a renda obtida através do trabalho de catação ou triagem foi possível perceber
que, em todas as cooperativas/associações, a renda é inferior a um salário mínimo,
em algumas chegando a ser inferior a 500,00 reais mensais e em pelo menos quatro
delas, a renda chega a ser inferior a 300,00 reais entre a maioria dos trabalhadores.

Nesta abordagem, foi possível perceber que a maioria dos catadores cita como
positivo o fato de ter uma fonte de renda proveniente do trabalho realizado, entretanto,
mostram-se insatisfeitos com o valor da renda que é insatisfatório para a maioria.

Observou-se que, embora o trabalho para a maioria gere sua renda, faz-se necessário
a garantia de maior rentabilidade com a atividade. Aliado a isso, os trabalhadores
citaram em suas falas, a necessidade de terem uma renda maior para que haja uma
melhoria na qualidade de vida e consequentemente um maior rendimento na atividade
o que se supôs estarem indicando que haveria uma maior dedicação ou estímulo ao
trabalho.

As Associações e as Cooperativas são locais que agregam diversos grupos de
pessoas de diferentes idades e sexos, sendo espaços que os inserem ou reinserem
ao mercado de trabalho. São locais onde a discriminação e o preconceito não fecham
as portas ao acesso a uma renda mensal para o sustento familiar.
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Assim, é de suma relevância a criação de políticas públicas com estratégias de
direcionamento de investimentos que visem o apoio ao trabalho desenvolvido por
esses espaços, visto que se tornam alternativas na absorção de mãos de obra
ociosas. Tais locais atuam de maneira informal, sem vínculo empregatício,
absorvendo diferentes mãos de obra e com diferentes experiências de trabalho em
vários cargos/funções.

Outro ponto a ser enfatizado trata-se do apoio jurídico no processo de regularização
das Associações e Cooperativas, fato este primordial para a formalização de acordos
e negociações dos materiais recicláveis e reutilizáveis, visto que a maioria das
Associações e Cooperativas atua de modo informal, sem a possibilidade da emissão
de documentos, notas fiscais, ou seja, firmar contratos que venham a contribuir para
o aumento da produção e elevar o valor mensal arrecadado no trabalho executado.

Mesmo com as adversidades que o trabalho da coleta dos resíduos sólidos no
Município exigem, desde a sensibilização dos moradores na contribuição da
separação dos materiais, até do próprio recolhimento desses materiais, as
Associações e Cooperativas recebem o apoio da Prefeitura Municipal na
disponibilização de caminhões, motoristas, pagamento de aluguel de espaço, além do
fornecimento de EPIs conforme relataram. Apesar de ser um apoio parcial, indireto
e/ou muitas vezes inconstante em alguns momentos.

Por fim, o presente levantamento é parte integrante da etapa de Diagnóstico e deu
subsídio para as etapas do planejamento, considerando a importância social,
econômica e ambiental que os catadores de materiais recicláveis possuem frente ao
manejo dos resíduos recicláveis no município de Belém.
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7. DIAGNÓSTICO DA SITUAÇÃO SÓCIOAMBIENTAL DOS SÍTIOS UTILIZADOS
COMO DISPOSIÇÃO FINAL

7.1. LINHA DO TEMPO

A seguir na Figura 165 um resumo da situação envolvendo as áreas de disposição
final de resíduos sólidos de Belém na forma de uma linha do tempo com os principais
eventos e/ou situações observadas.
Figura 165: Linha do Tempo da Situação da Disposição Final de Resíduos de Belém.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

7.2. ATERRO SANITÁRIO DE MARITUBA – CTPR GUAMÁ

O município de Belém atualmente faz a destinação final dos resíduos sólidos
domiciliares e equiparados ao Aterro Sanitário localizado no município de Marituba,
distante cerca de 24 km (Figura 166). O Aterro sanitário é uma das unidades
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operacionais do Centro de Tratamento e Processamento de Resíduos – CTPR
Guamá. Trata-se de uma unidade privada operada pela empresa FOXX-HAZTEC.
Figura 166: Localização do Aterro Sanitário CPTR Guamá em Marituba.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.
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A área total do empreendimento é da ordem de 1.110.000 m 2 (SESAN, 2019), sendo
que cerca de 780.000 m2 são empregados nas Unidades de Processamento,
Tratamento e Infraestrutura de apoio e o restante, cerca de 320.000 m 2, são
considerados Área de Preservação Ambiental - APA.
O empreendimento conta com as seguintes unidades operacionais principais: guarita,
balança(s) rodoviária(s); horto com mudas; unidade de triagem de resíduos sólidos
recicláveis secos; unidade de tratamento de chorume com uso de tecnologia principal
de osmose reversa, edificações de apoio operacional. A seguir algumas fotografias
obtidas em visita técnica ocorrida em setembro de 2019.
Figura 167: Vista Geral Guarita/Acesso e Balanças Rodoviárias na Entrada da CTPR Guamá.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 168: Unidade de Triagem de Resíduos Recicláveis Secos.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 169: Áreas de apoio operacional e estação de tratamento.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

O tratamento do chorume ocorre principalmente com uso de tecnologia por osmose
reversa, o que garante boa qualidade de tratamento e, segundo informações, a água
é reutilizada no umedecimento das vias internas operacionais e da via de acesso ao
aterro diminuindo a geração de poeira nas áreas de trabalho.
A capacidade do tratamento é da ordem de 880 m 3/dia e se encontra em fase de
instalação de um novo módulo de tratamento o que permitiria aumento da capacidade
de tratamento para até 1.100 m3/dia.

O uso desta técnica de tratamento é prejudicado, em especial nos períodos chuvosos,
pois a capacidade instalada é inferior à capacidade de geração de chorume nesses
períodos. A própria condição climática de Belém é caracterizada como uma região
chuvosa, o que corrobora com o incremento da geração de chorume em atividades de
aterro de resíduos. Por isso, a empresa prevê tanques de armazenagem de chorume
(tanque pulmão) no sistema que fazem com que o envio seja feito de maneira gradual
ao tratamento. A seguir imagens do(s) tanque(s) de armazenamento de chorume
(Figura 170).
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Figura 170: Tanque de armazenamento temporário de Chorume.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

O maciço é recoberto por lonas de Polietileno de Baixa Densidade e a base do aterro
é composta de Polietileno de Alta Densidade (PEAD), segundo informações
repassadas pela empresa responsável. Esta medida visa coibir a produção de
chorume.
Figura 171: Vista dos maciços com cobertura de Polietileno de Baixa Densidade.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 172: Vista de Áreas Operacionais com cobertura de Polietileno de Alta Densidade.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 173: Vista da Frente Operacional de Trabalho.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Atualmente o CTPR Guamá atende os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba
para a disposição final de resíduos sólidos. Segundo informações, a capacidade
operacional inicial prevista em projeto era da ordem de 1.800 toneladas ao dia (t/dia).
Atualmente, o local recebe cerca de 1.500 toneladas ao dia, sendo que maior parte
da quantidade recebida tem origem no município de Belém, segundo informações
repassada pela empresa operadora.
O empreendimento teve Licença Ambiental Prévia – LP N° 1.228 em 2012; Licença
Ambiental de Instalação – LI N° 2.068 em 2013 e Licença de Operação (LO) N° 8.846
concedida em 2014 tendo iniciado a operação no ano de 2015. O empreendimento
tem sido utilizado por Belém desde metade de 2015 quando findou-se a utilização do
Lixão do Aurá para destinação de resíduos sólidos domiciliares.
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O local tem sido objeto de melhorias no alteamento e da estabilidade do(s) maciço(s),
necessidades técnicas estas previstas após diversos estudos e processos (inclusive
de ordem judicial) que resultaram em um acordo judicial firmado em julho de 2019
entre a empresa responsável, os municípios atendidos e a esfera estadual (órgão
ambiental).

Importante salientar que o empreendimento foi alvo de diversos conflitos
administrativos e operacionais nos últimos anos, bem como atualmente opera sem
licença ambiental de operação (LO). Uma das condições do acordo judicial é a
necessidade de regularização ambiental com apoio da Secretaria Estadual de Meio
Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS quanto à celeridade de análise de processos.

Diversos problemas afetam inclusive a questão de pagamento pelos serviços de
disposição final, havendo disputas do(s) valores a serem cobrado(s) e aqueles de fato
pago pelos municípios. Em 2018 a operação do aterro foi deixada a cargo do Governo
Estadual devido às questões ambientais e da viabilidade operacional quanto à
inadimplência de pagamento de alguns dos municípios e questionamentos sobre este
tema. O assunto encontra-se em discussão e estudos também dentro do último acordo
judicial firmado.

7.3. ATERRO DO AURÁ

O Aterro do Aurá fica localizado no Bairro de mesmo nome, próximo ao Rio Aurá em
uma região que faz limite o município de Belém com o município de Ananindeua. Dista
aproximadamente 13 km do centro da cidade e o acesso principal ocorre a cerca de 5
km da Rodovia BR 316 no entroncamento com a Rodovia Augusto Montenegro
(PMB/SESAN, 2011). Sua localização e visualização aérea é conforme a Figura 174.
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Figura 174: Aterro do Aurá.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

Importante destacar que o Aterro do Aurá fica inserido dentro da Área de Preservação
Ambiental (APA) Belém instituída em nível estadual pelo Decreto n° 1.155, de 03 de
maio de 1993, com o objetivo de proteger os mananciais de abastecimento de água
existentes naquela região para os municípios de Belém e de Ananindeua. Além disso,
a região possui outras unidades de conservação instituídas nas proximidades como o
Refúgio da Vida Silvestre Metrópole da Amazônia e o Parque Estadual do Utinga.
Segundo Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS (PMB/SESAN, 2011)
eram dispostos no local cerca de 1.300 toneladas ao dia de resíduos domiciliares e
cerca de 600 toneladas ao dia de resíduos da construção civil (entulhos) e outros
resíduos da limpeza urbana em ao menos 10 células operacionais existentes. O aterro
recebia resíduos de outros municípios próximos, como Marituba, Ananindeua, Santa
Bárbara, Santa Isabel e Benevides. À época, o plano considerou o aterro como um
“aterro controlado”.

O Aterro do Aurá operou por cerca de 25 anos (início operacional em 1990), segundo
informações repassadas, porém desde 2015 devido a problemas operacionais,
socioambientais e institucionais, inclusive envolvendo demandas judiciais, o aterro
passou a não receber mais resíduos sólidos domiciliares.

Atualmente apenas é local de disposição de resíduos de entulhos (Resíduos da
construção civil) e materiais retirados da limpeza e dragagens de canais de drenagem.
Segundo a SESAN (2019) o local denomina-se atualmente como “Complexo de
Destino Final do Aurá”.

O local contém uma guarita de acesso com balanças rodoviárias onde há a pesagem
dos caminhões que fazem o descarte no local (Figura 175). Porém, nem todo o
complexo é cercado devido a extensa área territorial. Na área, há o galpão de triagem
em fase final de instalação que será utilizado pela Cooperativa COOPALIX, também
em formação e regularização (Figura 176).

230

Figura 175: Vista do Acesso de Caminhões no Aterro do Aurá e Balanças Rodoviárias.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 176: Vista Externa do Galpão de Triagem da COOPALIX na área do Aurá.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A disposição de resíduos de entulhos e da dragagem de canais ocorrem em duas
áreas distintas. Há o descarregamento e o espalhamento dos mesmos sobre as áreas
com uso de esteira ou retroescavadeiras e recobrimento, quando necessário.
Contudo, como os resíduos vêm muito misturados com outros tipos de materiais que
não apenas os resíduos inertes, não é possível indicar que o local opera em condições
adequadas. Mesmo em operação para recebimento desses materiais o aterro do Aurá
não possui licença ambiental de operação (LO) o que é indevido, pois mesmo um
aterro de inertes é considerado um empreendimento cujo licenciamento ambiental é
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requerido, bem como um projeto de controles ambientais a serem adotados seja
estruturalmente e nas atividades operacionais.
Figura 177: Aspecto da área de disposição de resíduos da Dragagem de Canais.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

O local chegou a ter mais de 1.000 catadores informais atuando na coleta de materiais
e resíduos recicláveis junto às células operacionais, o que se caracterizava um
problema socioambiental relevante, segundo informações repassadas pela Prefeitura.
Por falta de controle operacional caracterizou-se como um lixão a céu aberto
principalmente nos últimos anos de operação. A prefeitura relatou problemática não
apenas com o manejo dos resíduos e a existência de catadores no local, mas
envolvendo a má gestão do chorume gerado no local. Esse cenário pode ser
evidenciado através de notícias vinculadas na mídia tais como exemplos na Figura
178.
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Figura 178: Exemplos de Notícias relatando situações e problemas do Aterro do Aurá.

Fonte: Adaptado de notícias encontradas sobre o Aurá (2014/2015).

Ainda foi possível observar em alguns locais nos antigos acessos e taludes das células
vazamento de chorume (Figura 179), mesmo o local estar sem receber resíduos
sólidos domiciliares há alguns anos. Isto seria esperado, pois a produção de chorume
pode ocorrer durante muitos anos mesmo no fechamento deste tipo de
empreendimento, principalmente em áreas com intensa pluviosidade como é a região
de Belém. O que se mostra inadequado é a falta de controle da produção de chorume,
ou seja, o mesmo ser negligenciado e não estar sendo continuadamente coletado e
tratado de forma adequada.
Figura 179: Aspectos de Taludes de Células e Acessos com vazamento de chorume.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Outro fato observado é que as antigas áreas de disposição de resíduos não
apresentam adequado recobrimento de materiais e/ou conformação dos maciços
como as próprias imagens acima também demonstram. Observaram-se diversos
desmoronamentos e inadequações dos taludes. O local não teve a sua operação
finalizada atendendo-se a um projeto de encerramento, por exemplo.

Atualmente, mesmo havendo apenas a disposição de resíduos de entulhos e de
limpeza de canais de drenagem, ainda se observam muitos catadores. Isto porque
nos materiais não vêm apenas materiais inertes, pois há muito descarte irregular e
manejo inadequado de resíduos pela cidade. Por isso vários materiais com valor
agregado são dispostos no local o que propicia a permanência da atuação desses
trabalhadores na área. Utilizam-se da catação e venda de eletroeletrônicos
encontrados, metais, sucatas e outros recicláveis, etc.

Na verdade, o que se observou é que muitas destas pessoas vivem no Aurá, não é
incomum que sejam usuários de drogas e fugitivos criminosos, encontrando ali um
local para sua sobrevivência e abrigo, muitas das vezes utilizando-se de materiais
encontrados no local.

Esta situação perdura mesmo desde a aprovação da Lei Federal n° 12.305/2010 que
exige a desativação de todos os lixões em território nacional e da presença de
catadores formais ou informais nestes espaços, bem como outros compromissos
internacionais assumidos como junto à Organização Internacional do Trabalho - OIT
e Organização Mundial de Saúde - OMS, e outros.
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Figura 180: Aspecto da área de recebimento de resíduos antigamente.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

O último acordo judicial envolvendo a disposição final de resíduos sólidos da Região
de Belém determinou que, no caso de paralisação temporária da operação do Aterro
Guamá em Marituba – CTPR Guamá (para fins de obras, readequações operacionais
e/ou melhorias ambientais), o Aterro do Aurá voltasse a receber resíduos dos
municípios atendidos através de uma célula emergencial.

O espaço previamente escolhido é o mostrado na Figura 180, contudo em desacordo
técnico, em função da ausência de controles ambientais mínimos implantados e/ou
previstos, ausência de projeto executivo e outros estudos de estabilidade, em
especial, por ter sido uma área que já contém resíduos dispostos.

Como é possível observar, houve apenas um rearranjo do local com abertura
preliminar da área e nivelamento sobre a massa de resíduos já disposta. A
Administração Municipal através da SESAN tem desenvolvido estudos e
detalhamentos visando atender a esta determinação judicial, caso necessário e ainda
estabelecer novas alternativas para a disposição final de resíduos do município.
Porém maiores informações e/ou detalhamentos quanto a esses projetos no Aurá não
foram ainda repassados a este Consórcio.

Complementarmente ao abordado nos diagnóstico dos dois Aterros existentes no
município e para seu atendimento (Guamá em Ananindeua), destaca-se como ponto
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relevante e desfavorável tendo em vista o não cumprimento da Política Nacional de
Resíduos Sólidos (Lei 12.305/10), no tocante ao descarte irregular de resíduos, em
especial olhando-se a situação do Aurá.

Segundo a norma Federal a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos,
deveria ter sido implantada em até 4 (quatro) anos (Art. 54, da Lei nº 12.305/2010),
ou seja, em 2014 eram para ser extintos todos os locais de destino inadequado
(lixões), contudo, em julho de 2015, o prazo foi elastecido pelo Senado Federal,
ficando determinado para Cidades com população entre 50 e 100 mil habitantes o
prazo até 31 de julho de 2020 para resolver essa questão. Já os municípios menores,
com menos de 50 mil habitantes, devem estar de acordo com a lei até 31 de julho de
2021.

O Município de Belém, embora tenha sancionado regulamentos no tocante a coleta,
reciclagem e reuso de resíduos, ainda apresenta cenário problemático com o
descarte em locais inadequados, situação essa observada nas condições atuais do
Aurá que permanece como um aterro com poucos controles ambientais e com
presença de pessoas indevidamente, bem como tido como um Aterro de inertes, mas
para o qual diversos outros materiais são encaminhados.
Prova disso, foram os Termos de ajustamento de Conduta – TAC, que vêm sendo
firmados pelo Ministério Público Estadual e que lamentavelmente não puderam ser
cumpridos, resultando em ações judiciais e, que recentemente foram frutos de um
acordo

homologado

judicialmente,

que

tem

como

escopo

regularizar

o

funcionamento da Central de Processamento e Tratamento de Resíduos - CTPR de
Marituba (Guamá) por mais 24 (vinte e quatro) meses, visto não existir alternativa,
no momento, para tratamento de resíduos em substituição à Guamá (exceto o Aurá
em caráter emergencial).
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7.4. IDENTIFICAÇÃO DE PASSIVOS AMBIENTAIS E ÁREAS DEGRADADAS OU
CONTAMINADAS
Antigo Lixão do Aurá

A área mais relevante quanto a possíveis contaminações e/ou caracterização como
um passivo ambiental no município de Belém, é o local do antigo Lixão do Aurá. O
local operou por cerca de 25 anos recebendo resíduos sólidos gerados pelo município
e outros da região.

Boa parte deste período teve suas condições operacionais básicas negligenciadas,
bem como a implantação de controles ambientais mínimos, tornando-se um lixão a
céu aberto, com impactos resultantes não só da disposição inadequada de resíduos,
contaminação por chorume (seja da água superficial e subterrânea), emissão de maus
odores, etc., como também a decorrência de impactos de ordem socioambiental por
abrigar indevidamente a atuação de catadores, mesmo após o advento da Lei Federal
n° 12.305/2010 que obrigava o fechamento de lixões bem como a impossibilidade de
atuação de catadores nesses espaços.

A situação foi parcialmente resolvida a partir de 2015 com o encerramento das
principais atividades no local. Atualmente, o espaço recebe resíduos oriundos da
limpeza e conservação urbana, limpeza de canais e inertes da construção civil – RCC,
como já apresentado.

O local recebeu algumas ações após a finalização de suas atividades operacionais na
disposição de resíduos de origem domiciliar, porém o cenário atual é que o local ainda
carece que medidas saneantes e de remediação mais aprofundadas, pois alguns
impactos permanecem. Inclui-se neste caso a permanência da atuação de catadores,
uma vez que a área não tem acesso restrito e há muitos materiais indevidamente
enviados juntamente com os entulhos e outros inertes, o que facilita a atração a essas
pessoas.

Há moradores permanentes no local (no geral com outros problemas sociais
associados que não apenas a busca pela renda da catação de materiais recicláveis),
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portanto há uma complexidade de necessidades locais as quais merecem atenção de
forma abrangente da Municipalidade.

Destaca-se ainda que pouco se sabe tecnicamente sobre a real abrangência de todos
os impactos ambientais presentes na área e sua gravidade, em especial tocante à
água superficial e subterrânea, solo, fauna e flora locais, bem como quanto a própria
estabilidade dos maciços e células operacionalizadas há tanto tempo.
Antigo Aterro da Ilha de Cotijuba

A SESAN informou sobre local antigamente utilizado como Aterro de resíduos sólidos
urbanos gerados especificamente na Ilha de Cotijuba. O local não é mais utilizado
com esta finalidade, sendo os materiais manejados para a porção continental
conforme detalhamentos já apresentados neste diagnóstico.

O local ficava localizado ao longo da principal via que dá acesso ao interior da Ilha (e
Orla da porção Norte). As atividades no local também terminaram em meados de 2015
e a região recebeu intervenções conforme plano de ação da SESAN tais como:
cobertura de resíduos, nivelamento, ajuste de células, plantio de mudas e
recomposição vegetal. A área encontra-se em processo de remediação natural
atualmente.
Outros Passivos Ambientais Identificados

O município possui um cenário difuso quanto os possíveis passivos ambientais
tocantes ao manejo inadequado de resíduos sólidos. A condição de educação
ambiental e sanitária da população, aliada a condições operacionais específicas de
difícil acesso à coleta, regiões de aglomerados subnormais, vilas e ilhas ou áreas não
atendidas, colaboram para que haja uma série de locais nos quais a disposição de
resíduos ocorre de forma inadequada.

Os impactos ambientais são diversos, afetando o asseio urbano, a condição ambiental
e de limpeza pública, afetam áreas verdes, áreas de preservação ambiental, a
operacionalização dos sistemas de drenagem urbana (canais e valas de drenagem,
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entre outros). A disposição de resíduos sólidos de forma inadequada por toda a cidade
é tal que os serviços disponibilizados pouco dão conta de tamanha necessidade.

Além destes a questão estética da cidade fica comprometida, bem como afetam a
biota local, contribuem para o desenvolvimento de vetores de doenças importantes no
cenário nacional e local como a dengue, Zyca e outras enfermidades relacionadas ao
manejo indevido de resíduos que comprometem a qualidade da água (doenças
relacionadas à veiculação hídrica).

Os sistemas de drenagem urbana como canais e até mesmo as comportas existentes
são locais que representam com clareza os pontos passivos da disposição de
resíduos. Esse cenário afeta a questão ambiental associada à passagem da água no
ambiente urbano, como também de forma bastante relevante impede a execução
adequada da operação dos sistemas, muitas vezes danificando bombas, compostas
e causando entupimentos em tubulações.

Entretanto o município possui uma série de legislações inclusive aprovadas antes
mesmo da Lei Federal n° 12.305/2010 as quais destaca-se aqui a Lei 7.917/1998,
por exemplo que criou o programa “Cidade Limpa Povo Sadio”, com o propósito de
instruir a população em geral quanto à necessidade da proibição de jogar lixo nas
vias públicas, praças, jardins, passeios, canais, valas, bueiros, lagos, rios, terrenos
baldios, córregos e terrenos de propriedade pública ou privada não edificada. O
objetivo central da norma era o de despertar na comunidade a consciência da
responsabilidade individual e coletiva com a sustentabilidade, a qual infelizmente
pouco foi efetiva em seu propósito normativo.

Nas imagens da Figura 181, por exemplo, é possível ver muitos tipos de resíduos
acumulados ao longo de Canal de drenagem na Bacia do Una, incluídos resíduos de
móveis inservíveis e/ou volumosos descartados erroneamente pela população nesses
espaços.
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Figura 181: Resíduos Dispostos ao longo de Canais de Drenagem (Bacia do Una).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Na Figura 179, por exemplo há a problemática do descarte irregular não apenas de
resíduos tido como comuns gerados nas cidades, mas se vê descarte irregular em
canal de drenagem na Bacia do Una de montantes consideráveis de caroço de Açaí.
Figura 182: Resíduos Dispostos ao longo de Canais de Drenagem (Bacia do Una).

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A cidade que tem comportamento natural envolvendo as inundações e enchentes
então possui condições majoradas que podem impactar a população frente ao manejo
indevido de materiais e resíduos.

Não foi incomum verificar os serviços de coleta de resíduos domiciliares e/ou entulhos
sendo realizados nas vias públicas e, logo após diversos materiais serem novamente
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encontrados nos mesmos pontos (em especial inertes, RCC e resíduos de poda ou
móveis inservíveis).
Figura 183: Exemplo de Despejo Irregular de Resíduos ao longo de Canal de Drenagem.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
Figura 184: Acondicionamento Indevido em via Pública mesmo com Lixeira.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Figura 185: Disposição Irregular de Resíduos em Canal com Comporta na Bacia do Una

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A população, portanto, contribui com o cenário de poluição ambiental por resíduos
sólidos, não apenas dispondo materiais de forma indevida como, mesmo nas áreas
em que determinados serviços são disponibilizados, não atende aos horários e/ou
frequências de coleta ou ainda as modalidades de acondicionamento indicadas.

A atuação da Coordenadoria de Código de Posturas e o Setor de Educação Ambiental
e Desenvolvimento Comunitário do DRES têm desenvolvido ações na recuperação de
pontos crônicos da disposição inadequada, porém devido ao tamanho da cidade, as
ações ainda não incipientes e não se pode afirmar que atingem de forma integral o
município, pois a demanda é muito grande.

Das 39 ilhas a maioria é pouco ou não habitada. Contudo há um intenso uso da orla
para atividades de pesca e outras ocupações, pois os rios da região fazem parte do
cotidiano local e a relação com as águas e os bens gerados da relação com os rios e
igarapés é uma característica peculiar.

Há então diversos pontos, em especial nas ilhas, cujas comunidades ribeirinhas não
são atendidas. A SESAN estima que cerca de 3% da população não possui serviços
de coleta porta-a-porta convencional havendo outros destinos dados pela população
242

aos resíduos gerais. No geral há emprego da queima ou do despejo destes em
terrenos baldios, canais de drenagem, rios, etc. (PMS/SESAN, 2019).
Áreas com Passivo de Resíduos Relacionados ao Perigo Aviário

O município de Belém possui áreas com disposição inadequada de resíduos sólidos
as quais geram impactos e/ou interferências e/ou perigos relacionado ao espaço
aéreo, envolvendo perigo aviário pela presença de aves, etc. Há uma ação civil pública
estabelecida por ação judicial do Ministério Público Federal – MPF (Processo n°
193724520164013900, da 9ª Vara Federal) a qual busca estabelecer medidas
corretivas e/ou mitigatórias quanto a essa problemática nessas áreas.

Segundo informações repassadas, o município na ação tem a obrigação de implantar
medidas de urbanização, limpeza, saneamento das áreas no entorno do Aeroporto
Internacional de Belém e Aeroporto Protásio de Oliveira visando a proteção quanto ao
perigo aviário gerado pela disposição de resíduos sólidos em pontos críticos. O
despejo e acúmulo indevido de resíduos sólidos causa a atração de aves, em especial,
urubus a estes pontos, causando sua concentração e proliferação. Quando voam, ao
passar próximo às imediações dos aeroportos, podem estar causando acidentes a
aeronaves que estejam no espaço aéreo ou pousando ou decolando, pois podem ser
aderidas aos motores e/ou se chocarem com as aeronaves e são praticamente
indetectáveis pelos sistemas de sensores das mesmas.

Desde 2008 há intervenções do município (SESAN - DRES/SEMMA) e da INFRAERO
– Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária visando estabelecer medidas de
contenção da problemática na(s) Área(s) de Segurança Aeroportuária(s) – ASA destes
aeroportos.

As ações mais comuns que vêm sendo adotadas ao longo dos anos são o
recolhimento de lixo domiciliar e do entulho de forma regular nas áreas focais e no
entorno dos empreendimentos, aterramento de locais caracterizados como pontos
críticos, serviços frequentes de roçagem, capinação e roçagem, entre outras. Ações
de educação ambiental envolvendo a população do entorno para fins de
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conscientização e diminuição da disposição irregular ou aleatória de resíduos sólidos
também são realizadas pela equipe específica do DRES/SESAN e/ou SEMMA.

De forma mais específica, as ações previstas à SESAN/SEMMA e outros órgãos
tocante à resíduos sólidos e/ou fiscalização que foram determinadas na ação civil
pública/judicial sobre o perigo viário foram:

A) A remoção diária de resíduos sólidos e promoção da fiscalização de duas a três
vezes por semana nas principais vias arteriais indicadas a seguir. Nos locais onde foi
indicado “eliminado”, segundo informações repassadas, os pontos críticos de acúmulo
e/ou problemática já foram sanados permanentemente pela SESAN/município de
Belém. A localização destes pontos é conforme Figura 186.


Rodovia dos Trabalhadores entre a Av. Julio Cezar e Transmangueirão
(“eliminado”);



Rodovia dos Trabalhadores – curva próximo ao Cristal Ville;



Estrada do Bagé – Rodovia dos Trabalhadores à Rua Magalhães – Toda
extensão.



Estrada Yamada entre a Rua Ájax de Oliveira e John Engelhard: Muro do
Emaús (“eliminado”); Passagem do Bengui (“eliminado”), Passagem Pratinha;
entre Rua Teotônio Vilela e Rua John Engelhard;



Rua John Engelhard – rua Yamada à Rodovia Artur Bernardes – Rua São
Clemente;



Avenida Júlio Cezar esquina com canal São Joaquim (“eliminado”).



Canal da Pirajá próximo à Avenida Marques de Herval (passagem São Luiz);

B) Eliminação da área de lixão localizada no conjunto paraíso dos pássaros e
promover a urbanização da área promover campanhas educativas e de fiscalização
no entorno da área (responsabilidades aplicáveis à SESAN e SEMMA);

C) Efetuar a limpeza dos canais São Joaquim, Água Cristal em frequência adequada
(SESAN);
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D) Realização de campanhas educativas sobre o horário de coleta do lixo domiciliar
nos bairros do entorno aos aeroportos de Belém (SESAN);

E) Avaliação do sistema de coleta de resíduos sólidos com o objetivo de criar
programa compatível para a eliminação do descarte inadequado de resíduos
(SESAN);

F) Elaborar plano de manejo para o lixão do Aurá e Ver-O-Peso (SESAN e SEMMA);

G) Fiscalizar as ações a serem desenvolvidas pela SESAN e SEMMA periodicamente,
informando o MPF sobre elas (INFRAERO);
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Figura 186: Áreas de Passivo com Problemas de Perigo Aviário em Belém.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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8. IDENTIFICAÇÃO DAS POSSIBILIDADES DE IMPLANTAÇÃO DE SOLUÇÕES
CONSORCIADAS OU COMPARTILHADAS

8.1. ASPECTOS GERAIS SOBRE GESTAO CONSORCIADA EM RESIDUOS
SÓLIDOS

A Lei n° 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
apresenta em seu Art. 18 que são priorizados para terem acesso a recursos da União
àqueles municípios que “optarem por soluções consorciadas intermunicipais para a
gestão dos resíduos sólidos, incluída a elaboração e implementação de plano
intermunicipal, ou que se inserirem de forma voluntária nos planos microrregionais de
resíduos sólidos”.

No Art. 45 da mesma Lei, constam que os consórcios públicos constituídos, nos
termos da Lei nº 11.107/2005, com o objetivo de viabilizar a descentralização e a
prestação de serviços públicos que envolvam resíduos sólidos, têm prioridade na
obtenção dos incentivos instituídos pelo Governo Federal.

A Lei Federal n° 11.107 de 06 de abril de 2005, regulamentada pelo Decreto 6.017 de
17 de janeiro de 2007, dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o Distrito
Federal e os municípios constituírem consórcios públicos para a realização de
objetivos comuns.

Para o Governo Federal é importante que os municípios se articulem, com o intuito de
construírem políticas públicas de resíduos sólidos integradas e que implementem a
Política Nacional, buscando alternativas que aperfeiçoem recursos e se traduzam em
oportunidades de negócios com promoção de emprego e renda e também de receitas
para os municípios.

No caso de soluções consorciadas e/ou compartilhadas entre municípios, é importante
mencionar que o planejamento deve também ser compartilhado na forma de
planejamentos municipais e intermunicipais. Desta forma, facilitando ações que
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extrapolem o alcance da própria capacidade das Prefeituras e/ou da Companhia
prestadora dos serviços em resíduos sólidos e limpeza urbana, isto em termos de
capacidade de investimentos, recursos humanos e financeiros para o custeio e o
desenvolvimento de ações específicas.

Neste sentido, é possível mencionar que consórcios representam uma forma
economicamente viável para a prestação de serviços públicos, onde soluções podem
ser compartilhadas e custos divididos.

Contudo, muitas vezes as limitações em optar ou desenvolver com sucesso soluções
consorciadas entre municípios diz respeito a interesses político-partidários que
dificultam coordenações. Além disso, a inadimplência de alguns municípios
consorciados pode comprometer as ações de todo um grupo dentro de sua gestão
estratégica.

Para ser constituído um consórcio público são necessárias três etapas iniciais:

(i) elaboração do protocolo de intenções;
(ii) a ratificação do protocolo de intenções e,
(iii) elaboração do estatuto.

Podem ser indicadas como vantagens da celebração de consórcios públicos no tema
de resíduos sólidos e limpeza urbana:



Compartilhamento de instalações e ganhos de escala;



Aumento da capacidade de cooperação técnica;



Racionalização no uso de recursos financeiros e tecnológicos;



Favorecimento da adoção de tecnologia e técnicas que já são utilizadas em
alguns municípios e que podem ser expandidas.



Minimização dos riscos e impactos ambientais;



Custos per capita dos investimentos para instalação de unidades operacionais
são inversamente proporcionais à quantidade de habitantes atendidos (em
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especial no caso de aterros sanitários, por exemplo – etapa de disposição final
de resíduos).


Prioridade na obtenção de recursos nas esferas federal e estadual;



Planejamento integrado entre municípios consorciado;



Auxílio na organização de planos, estudos e avaliações;



Superação de problemas locais.

Podem ser indicadas como desvantagens:



As reivindicações entre os entes associados precisam ser semelhantes;



Interesses político-partidários podem dificultar a celebração de consórcios ou
de negociações sobre sua administração;



A inadimplência de alguns municípios pode vir a prejudicar o andamento das
atividades consorciadas.



Caso o consórcio tenha como um objetivo a implantação de locais para
disposição final, tais como aterros sanitários, pode haver divergências, o que
também pode ocorrer com a instalação de outras unidades operacionais do
ramo que causem impactos socioambientais e de vizinhança (unidades de
compostagem, por exemplo).

No contexto dos consórcios públicos para o manejo dos resíduos sólidos, destaca-se
que os municípios de Belém, juntamente com os municípios vizinhos de Marituba e
Ananindeua, compartilham atualmente de um mesmo local para dispor os resíduos
sólidos urbanos, o aterro sanitário do Guamá Tratamento de Resíduos, localizado em
Marituba, que se encontra em fase de encerramento devido à problemas operacionais,
ambientais e legais.

Assim, a questão dos consórcios públicos para o manejo dos resíduos, com destaque
à destinação final dos resíduos sólidos urbanos deve ser uma possibilidade real e
urgente para os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba, já sendo inclusive
proposta pelo Ministério Público Estadual (MP/PA) em janeiro de 2019.
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8.2. O PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO ESTADO
DO PARÁ (PEGIRS)

Em 2014 foi elaborado o Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do
Estado do Pará (PEGIRS/PA), como forma de atender às diretrizes da Lei N°
12.305/2010 tocante aos Planos Estaduais.

O trabalho foi desenvolvido através de convênio de cooperação firmado entre a
Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Pará e o Ministério do Meio Ambiente e
Recursos Renováveis e sua execução se deu através de ações compartilhadas entre
a Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará (SEMAS), a Secretaria de Estado de
Integração Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (SEIDURB) e o
Instituto de Desenvolvimento Econômico, Social e Ambiental do Estado do Pará
(IDESP), órgão vinculado à Secretaria Estadual de Planejamento, tendo contado
ainda com o apoio e contribuições de diversas outras Secretarias do Estado, órgãos
federais com atuação no Estado, órgãos de classe, empresas privadas e da sociedade
em geral.

A Lei N° 12.305/2010, bem como o decreto que a regulamentou 7.404/2010, não
apresenta artigo referindo-se sobre a exigência de formulação de lei para aprovação
dos PEGIRS.

Na legislação consta no tocante aos resíduos sólidos, segundo o decreto que a
regulamentou, que o Ministério do Meio Ambiente e os demais órgãos competentes
darão ampla publicidade, inclusive por meio da rede mundial de computadores à proposta
preliminar, aos estudos que a fundamentaram, ao resultado das etapas de formulação e
ao conteúdo dos planos, bem como assegurarão o controle social na sua formulação,
implementação e operacionalização, não mencionando obrigatoriedade de lei para sua
vigência.
Com base no exposto, apesar da inexistência de Lei de aprovação do PEGIRS do Pará,
o plano encontra-se vigente, pois a decisão de editar ou não o PEGIRS como uma
legislação específica não é definido explicitamente na Política Nacional de Resíduos
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Sólidos (PNRS). Assim, o presente PMGIRS de Belém considerou em seus estudos as
informações contidas no PEGIRS (2014).
O PERGIS apresentou os diagnósticos da geração de resíduos e as propostas
divididas por regiões de integração, conforme síntese apresentada no Quadro 64.
Destaca-se que Belém enquadra-se na Região de Integração Metropolitana (RI 9 Metropolitana), a qual representa a maior geração de resíduos, representando 30,5%
(coluna G3) do Estado do Pará.
Quadro 64: Estimativas de quantidades de RSU gerados e coletados, para a população urbana,
por dados informados pelos municípios polo e dados consolidados, por região de integração e
pelo Estado do Pará.
Geração total de RSU,
pop urbana (t/dia)

Região de
Integração (RI)

Pop urb.
IBGE.
Geração
relativa
informada
pelo mun.
pólo

Geração
RSU (t/dia)

RSU Coletado, pop urbana
(t/dia)

Pop urb.
Pop urb.
Pop total
IBGE.
modificada.
IBGE.
Geração
Geração
Geração
relativa e tx
relativa
relativa
de coleta
conforme
conforme
informada
mun. pólo e mun. pólo e
pelo mun.
OPAS
OPAS
pólo

Pop urb.
modificada.
Geração
relativa e tx
de coleta
conforme
mun. pólo e
ABRELPE

G1
327,0

G2
254,9

G3
344,6

C1
327,0

C2
220,3

360,0

376,7

517,0

360,0

347,2

378,6

270,4

401,1

304,0

217,1

3

RI Araguaia
RI Baixo
Amazonas
RI Rio Caetés

4

RI Tapajós

121,0

122,8

172,1

97,1

115,6

5

RI Carajás

542,1

460,0

531,0

433,6

368,5

6

RI Guamá

474,9

369,2

489,5

427,4

318,8

7

RI Tucuruí

205,5

196,6

260,7

205,5

173,5

8

RI Marajó

260,1

190,9

371,8

260,1

167,4

9

RI Metropolitana

1.955,3

1.902,0

1935,8

1.896,7

1.749,6

10

RI Tocantins

408,7

319,0

578,1

408,7

271,3

11

RI Xingu

278,7

212,6

303,7

275,9

197,3

312,0

276,5

431,9

312,0

238,4

1
2

RI Rio Capim
12
TOTAL Estado Pará

5.623,9
4.951,6
6.337,3
5.308,0
Fonte: Retirado do PEGIRS (Pará, 2014).

4.385,0

De acordo com a metodologia apresentada no PEGIRS (Pará, 2014) a geração de
RSU foi inicialmente estimada através da relação direta da população urbana e a
população total, conforme os dados do IBGE (Censo demográfico de 2010) e dados
de geração per capita.
251

No entanto, com intuito de uma maior aproximação das estimativas à realidade local,
foi levado em consideração que o Pará se destaca no âmbito Nacional, como um dos
três Estados brasileiros com a maior percentagem de população rural, representando
31,51% com relação à população total (IBGE, 2010).

O PEGIRS destacou a dificuldade de obtenção de informações sobre quantidade
considerada como resíduos sólidos urbanos - RSU, gerado pela população rural, para
quantificar com maior exatidão a sua inclusão no estudo de regionalização. Assim,
partindo da população urbana, conforme Censo (IBGE, 2010), o PEGIRS aplicou um
acréscimo de 25% como uma aproximação para incluir a população rural, localizada
em sedes distritais.

No entanto, em alguns casos, geralmente de municípios grandes e/ou bastante
urbanizados, como Belém, este acréscimo excederia a população total. Partindo deste
pressuposto, mesmo nos casos de municípios mais urbanizados, em que há uma
certa parcela de população rural ou de difícil acesso, a população total não deveria
ser considerada como critério de corte.

Por isso, aplicou-se para estes a média aritmética entre população urbana e total. Na
maioria dos municípios, no entanto, o acréscimo de 25% da população urbana não
excedeu a média entre população urbana e total, em muitos casos chegando nem à
metade deste valor.

Ainda para tratamento dos dados, o PEGIRS apresentou a geração de resíduos
utilizando os valores demográficos para estimar a geração relativa, dependendo da
faixa populacional considerando os dados apresentados no “Informe analítico da
situação da gestão municipal de resíduos sólidos no Brasil” publicado pelo Ministério
das Cidades e pela Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS) em 2003,
conforme Quadro 65.
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Quadro 65: Geração de resíduos per capita por porte populacional.
Faixa populacional do
município

Resíduos Domiciliares
(kg/hab/dia)

Resíduos Públicos
(kg/hab/dia)

Total (kg/hab/dia)

< 15 mil

0,41

0,16

0,57

De 15 a 50 mil

0,48

0,17

0,65

De 50 a 100 mil

0,55

0,14

0,69

De 100 a 200 mil

0,65

0,14

0,79

De 200 a 500 mil

0,75

0,15

0,9

De 500mil a 1 milhão

0,91

0,21

1,12

1,04
0,35
Fonte: PEGIRS (Pará, 2014).

1,39

Mais de 1 milhão

Com base no exposto, a Região RI 9 – Metropolitana conta com os municípios de
Belém, Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Barbara do Pará e Santa Izabel do
Pará e possui características populacionais e de geração de resíduos apresentadas
no Quadro 66.

Importante destacar que proposta de regionalização apresentada no PEGIRS não é
compatível com a região metropolitana de Belém já instituída pela Lei Complementar
N° 027/1995 e suas alterações Lei Complementar N° 072/2010 e Lei Complementar
N° 076/2011, pois não considera o município de Castanhal.
Quadro 66: RI Metropolitana: Municípios, população urbana e geração de RSU
População
Geração
P
Ptotal
P1
P2
P3
G1
G2
Pop +
Urbana e
Pop
Pop
(Pop
Geração
25%
Pop
sedes de
urbana
total
urbana
relativa
(7dias
RI 9: Metropolitana
urbana
distritos
2010
2010
+ Pop
média
por
+ 25%
(estimativ
(IBGE)
(IBGE)
total)/2
pop urb.* semana
a)
)
(kg/hab.
(hab)
(hab)
(hab)
(hab)
(hab)
d)
(t/dia)
1.381.47 1.393.39 1.726.84 1.387.43
1.326,0
Belém
5
9
4
7
1.387.437
0,96
0
Ananindeua
470.819 471.980 588.524 471.400
471.400
0,90
424,30
Benevides
28.912
51.651
36.140
40.282
36.140
0,65
23,50
Marituba
107.123 108.246 133.904 107.685
107.685
0,79
85,10
Santa Bárbara do
5.458
17.141
6.823
11.300
6.823
0,57
3,90
Pará
59.466
53.750
51.233
51.233
0,65
33,30
Santa Izabel do Pará 43.000
2.036.78 2.101.88
1.896,1
2.060.718
Total
7
3
0
*Conforme Ministério das Cidades (2002) e diagnóstico município sede RI
Fonte: PEGIRS (Pará, 2014).
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O Quadro 66 apresenta uma estimativa para a geração relativa (coluna “G1“) e
geração total dos RSU (coluna “G2“), em relação à população urbana estimada
(coluna “P3”) dos municípios de cada RI. Para o município de Belém, e demais
municípios pólo, utilizaram-se dados de geração dos resíduos informados em
pesquisa de campo.
Assim, para calcular as quantidades de RSU coletadas (coluna “C2”) e não coletadas
(coluna “C3”) aplicou-se a este valor da geração total a taxa de cobertura de serviços
de coleta regular para o Estado do Pará, conforme “Panorama de Resíduos Sólidos
no Brasil – 2011” (ABRELPE, 2012), que é de 80,29% (coluna “C1”), conforme
apresentado no PEGIRS (Pará/2014).

Com base no Diagnóstico foi realizado o planejamento que teve como um de seus
resultados o agrupamento potencial de municípios através de alguns critérios
técnicos, tais como: logística, transporte, aspectos socioeconômicos, proximidades
territoriais,

associações

municipais

já

existentes,

entre

outras

questões.

Peculiaridades regionais e culturais também foram levadas em conta resultando numa
segmentação para a gestão territorial de resíduos sólidos.

O PEGIRS apresentou como alternativa à disposição final dos resíduos municipais de
Classe IIA - classificação para materiais não perigosos e não inertes - conforme a NBR
10.004 (ABNT, 2004), a tecnologia de aterros sanitários, indo ao encontro ao
estabelecido na Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, Lei N° 12305/2010.

Deste modo, no Estado do Pará, os aterros indicados a serem projetados se
enquadram nos seguintes tipos: Aterro Sanitário Municipal (ASM), Aterro Sanitário
Regional (ASR) e Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP).

Os critérios de gestão adotados que determinaram o porte e a localização dos aterros
sanitários foram os seguintes:


A princípio, municípios que geram menos de 1 tonelada por dia de RSD não
deverão transportar resíduos para fora do território. Em uma primeira
observação, esta situação não se aplica para o universo dos municípios do
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Estado do Pará, mas poderia ter validade no caso de sedes distritais distantes
com elevada distância em relação às sedes municipais;


Municípios cujas sedes estejam situadas a uma distância inferior a 35km
compartilharão o mesmo aterro sanitário, salvo em casos excepcionais.



Nos casos em que a distância é acima de 35 km, deverão ser conferidas as
opções de Aterro Sanitário de Pequeno Porte ou de Estação de
Transferência.

Na proposta de regionalização a RI 9 – Metropolitana foi contemplada com 02
unidades de disposição final, caracterizadas como Aterros Sanitários Regionais
(ASR), sendo divididas da seguinte maneira:


ASR Belém: comtemplando os municípios de Belém e Ananindeua.



ASR Marituba: comtemplando os municípios de Marituba, Benevides, Santa
Barbara do Pará, Santa Isabel do Pará.

No mapeamento da Figura 187 pode-se observar a proposta de regionalização
apresentada no Plano Estadual de Resíduos Sólidos – PEGIRS, (Pará, 2014):
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Figura 187: Proposta de Regionalização da Região Metropolitana de Belém (RI 9).

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

8.3. A REGIÃO METROPOLITANA DE BELEM
A região metropolitana de Belém (RMB) é definida através da Lei Complementar N°
027, de 19 de outubro de 1995 e suas alterações (Lei Complementar N 072/2010 e
Lei Complementar N 076/2011) sendo composta pelos seguintes municípios: Belém,
Ananindeua, Benevides, Castanhal, Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Izabel
do Pará.

Observa-se que a proposta de Regionalização apresentada no PEGIRS (Pará, 2014)
não é compatível com a formação da Região Metropolitana já formalmente instituída,
pois não considera o município de Castanhal.

Os municípios da Região Metropolitana de Belém - RMB têm as seguintes distâncias
terrestres do município de Belém (Quadro 67).

Quadro 67: Distâncias terrestres aprox. dos municípios da RMB à Belém.
Município

Distância à Belém (km)

Ananindeua

18,0

Benevides

31,0

Marituba

22,0

Santa Bárbara do Pará

49,0

Santa Izabel do Pará

45,0

Castanhal

74,0
Fonte: Google Maps, 2019.

O Quadro 68 apresenta algumas características socioeconômicas da RMB, como
Índice de Desenvolvimento Humano Médio (IDHM), PIB a preços correntes e PIB per
capita.
Quadro 68: Indicadores socioeconômicos da RMB.
2
2
PIB Nominal
PIB per
1
Município
IDHM
(x1000) R$
capita (R$)
0,746
Belém
29.426.953,03
20.350,00
0,718
Ananindeua
6.710.890,31
13.137,13

3

Índice de
GINI
0,61
0,52

Benevides

0,665

1.289.648,08

21.553,05

0,48

Marituba

0,676

1.728.664,33

13.781,36

0,42

Santa Bárbara do Pará

0,627

146.396,44

7.291,75

0,52

2

2

3

IDHM

PIB Nominal
(x1000) R$

PIB per
capita (R$)

Santa Izabel do Pará

0,659

629.597,12

9.301,73

Índice de
GINI
0,51

Castanhal

0,673

3.602.938,80

18.709,66

0,54

1

Município

Fonte: 1IBGE, 2010; 2IBGE, 2016; 3Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010.

Apenas o município de Belém e Ananindeua apresentam IDH Alto (0,700 a 0,799), já
o restante dos municípios encontra-se na faixa de IDH Médio (0,600 a 0,699). Os
municípios de Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará, apresentam os piores
índices, de 0,659 e 0,627, respectivamente, conforme expresso na Figura 188.
Figura 188: IDHM dos municípios da Região Metropolitana de Belém.
0,76
0,74
0,72

IDHM

0,7
0,68
0,66
0,64
0,62
0,6
0,58
0,56
Belém

Ananindeua

Marituba

Castanhal

Benevides

Santa Izabel do Santa Bárbara
Pará
do Pará

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, a partir de dados do IBGE, 2019.

O Produto Interno Bruto (PIB) é um indicador macroeconômico que objetiva mensurar
a atividade econômica de uma determinada região ou município. O PIB nominal
refere-se ao valor do PIB calculado a preços correntes, ou seja, no ano em que o
produto foi produzido e comercializado. Os municípios que apresentam maiores
valores de PIB a preços correntes são Belém e Ananindeua, de R$ 29.426.953,03 e
R$ 6.710.890,31, respectivamente.

Quanto ao PIB per capita, o qual representa o nível médio de renda da população em
um país ou território, os municípios de Benevides, Belém e Castanhal se sobressaem
aos demais da RMB, apresentando valores de R$ 21.553,05, R$ 20.350,00 e R$
18.709,66, respectivamente, sendo o PIB per capita de Benevides mais expressivo.
Novamente, Santa Izabel do Pará e Santa Bárbara do Pará apresentaram os valores
menos expressivos da RMB, conforme Figura 189.
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Figura 189: PIB per Capita dos municípios da Região Metropolitana Belém.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, a partir de dados do IBGE, 2016

Habitualmente, o PIB per capita é utilizado como indicador-síntese do nível de
desenvolvimento de uma localidade. Entretanto, é insuficiente para expressar, por si
só, o grau de bem-estar da população, especialmente em circunstâncias nas quais
esteja ocorrendo forte desigualdade na distribuição da renda. Dessa forma, considerase importante a análise do Índice de GINI, que mede o grau de desigualdade existente
na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita.

Tendo em vista que, o indicador é representado numericamente de 0 a 1 (no qual o
valor 0 representa a situação de igualdade e 1 a situação em que uma só pessoa
detém toda a riqueza), nota-se que os municípios com melhores situações de
igualdade são Marituba e Benevides, com 0,42 e 0,48, respectivamente. Já o
município de Belém e Castanhal apresentaram os piores Índices de GINI, de 0,61 e
0,54, respectivamente.

Ressalta-se que o município de Belém, mesmo apresentando elevadores índices de
renda per capita, apresentou elevada desigualdade em distribuição dessa renda,
situação que indica elevada concentração de renda. Já Benevides apresenta uma
situação mais favorável, visto que apresenta o maior índice de renda per capita da
RMB, mas, ao mesmo tempo, apresenta o segundo menor valor de Índice de GINI,
sendo um dos municípios mais igualitários em distribuição de renda da região.
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Figura 190: Índice de GINI dos municipios da Região Metropolitana.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, a partir de dados do
Atlas do Desenvolvimento Humano, 2010.

O Quadro 69 evidencia que os maiores municípios da RMB, em termos populacionais,
são Belém, Ananindeua e Castanhal, perfazendo 59,5%, 21,1% e 8,0%,
respectivamente da população total estimada para a região, o que resulta 88,6% de
toda a população.
Quadro 69: Informações gerais dos municípios da Região Metropolitana de Belém.
Área
Densidade
População 2019
Resíduos Sólidos
Município
Territ.
Demog.
(Projeção IBGE)
Gerados (t/d)
(km²)
(hab./km²)
1.492.745
2.074,9
Belém
1.059
1.315,26
530.598
594,3
Ananindeua
190,5
2.477,55
Benevides

62.737

186,9

274,99

43,3

Marituba

131.521

103,3

1.047,44

103,9

Santa Bárbara do Pará

21.079

278,1

61,62

13,7

Santa Izabel do Pará

70.801

717,6

82,86

48,9

Castanhal

200.793

1.029,0

168,29

180,7

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE/Cidades, 2010.

Naturalmente, os municípios com maior representatividade na geração de resíduos
sólidos são Belém, Ananindeua e Castanhal, correspondendo ao total de 87,43% do
total gerado entre os municípios da RMB (3.059,6 t/dia), sendo, respectivamente,
67,82%, 19,42% e 5,91% da geração total. O município de Santa Bárbara do Pará
apresenta a menor geração, de 13,7 toneladas por dia.

260

Figura 191: Geração de Resíduos Sólidos da Região Metropolitana por município.

Geração de RSU (t/d)
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla a partir de dados do Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística – IBGE/Cidades, 2010.

Em termos da gestão de resíduos sólidos, foi consultada a plataforma do Sistema
Nacional de Informações sobre Saneamento – SNIS para o ano de 2017.

Para fins de homologação de consórcios deve-se conhecer a natureza jurídica dos
prestadores de serviços relacionados a resíduos é interessante. Entre os municípios
da RMF que preencheram a plataforma de dados do governo nos anos consultados,
há variação entre empresa pública, administração pública direta, autarquia, sociedade
de economia mista.

A diversidade de relações administrativas é variada, devendo ser considerada nas
tratativas de possíveis consórcios para região, avaliando-se a melhor maneira, dentre
as possibilidades jurídicas e em termos econômicos de formular as conformações
associativas entre os municípios.
Quadro 70: Informações sobre manejo de resíduos dos municípios da RMB.
Município

Ano
SNIS

Órgão Responsável pela
Gestão de resíduos

Belém

2017

Ananindeua

2015

Benevides

2013

-

Marituba

2017

Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Urbano
(SEIDUR)

Natureza Jurídica Responsável
pelos Serviços

Secretaria Municipal de
saneamento (SESAN)
Prefeitura Municipal de
Ananindeua (PMA)
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Administração Pública Direta

Município

Ano
SNIS

Órgão Responsável pela
Gestão de resíduos

Natureza Jurídica Responsável
pelos Serviços

Secretaria Municipal De
Infraestrutura
Prefeitura Municipal de
Santa Izabel do Pará
2017
Santa Izabel do Pará
(PMSIP)
Prefeitura Municipal de
Castanhal
2016
Castanhal
Fonte: Dados obtidos do SNIS dos anos 2013, 2015, 2016 e 2017.

Santa Bárbara do Pará

2017

Quanto às despesas com manejo de resíduos sólidos, fica clara a posição de Belém
e Ananindeua, os quais possuem os maiores valores empregados dentro das
despesas das prefeituras em relação aos demais municípios. Não obstante esses
municípios também detém os maiores grupos de trabalhadores atuantes no manejo
de resíduos entre os municípios pertencentes/analisados.
Quadro 71: Informações sobre manejo de resíduos dos municípios da RMB – continuação.
Município

Despesa corrente da
Prefeitura (R$/ano)

Despesa per
capita
(R$/hab.ano)

Quantidade de
Trabalhadores manejo
RSU

Belém

3.421.216.888,67

2.291,90

1.438

Ananindeua

470.155.542,34

886,09

412

Benevides

-

Marituba

36.582.431,17

278,15

189

Santa Bárbara do Pará

32.780.781,05

1.555,14

36

Santa Izabel do Pará

99.595.864,13

1.406,70

10

Castanhal

317.240.293,00

1.579,94

280

75

Fonte: Dados obtidos SNIS dos anos 2013, 2015, 2016 e 2017.

O município de Belém é consideravelmente maior que Ananindeua em termos da
quantidade de trabalhadores envolvidos nas atividades, sendo 59% dos trabalhadores
do manejo da RMB pertencentes à gestão de Belém e 17% à gestão de Ananindeua.
Convém salientar que para a plataforma SNIS consideram-se todos os trabalhadores
sem distinção quanto ao setor em que atuam, apenas referindo-se ao manejo de
resíduos sólidos como um todo. Outras informações são apresentadas abaixo.
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Município

Belém
Ananindeua

Quadro 72: Informações sobre manejo de resíduos sólidos dos municípios da RMB - continuação.
Custo
Quantidade Quantidade Existência
serviço
Existência
Existência de Quantidade
Envio de Resíduos para
coletada
materiais
de
disposição de Coleta
organização
de
outro(s) município(s)
seletiva
recuperados catadores
final
seletiva
formal
entidades
(ton.)
(ton.)
dispersos
(R$/ton.)
associativas
2
Sim
Sim
Ananindeua - PA, Marituba - PA
65,33
Sim
2.824,8
1.977,3
1
Sim
Sim
Belém - PA, Marituba - PA
60,00
Não
-

Benevides

Não

-*

Sim

336,0

-*

-*

-*

-*

Marituba

Não

-*

Sim

40,0

Sim

Sim

1

Santa Bárbara do Pará

Não

-*

Não

50,0
-

-

Não

Não

0

Santa Izabel do Pará

Não
Não

Sim

Não

0

Sim

Não

0

Castanhal

-*
Não
-*
Não
*Não informado ou ausência de informação na plataforma SNIS.
Fonte: Dados obtidos do SNIS, anos 2013, 2015, 2016 e 2017.
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Nos dados apresentados acima (Quadro 72) é possível observar que apenas os
municípios de Belém e Ananindeua encaminham seus resíduos para municípios
vizinhos, cujo custo com o serviço de disposição final era de R$65,33/tonelada e
R$60,00/tonelada, respectivamente, nos anos consultados.

Ressalta-se a formação de uma logística definida no encaminhamento de resíduos à
disposição final no município de Marituba, onde está localizado o aterro sanitário
privado da empresa Guamá Tratamento de Resíduos.

Para a coleta seletiva a conformação de um consórcio no tema leva em conta a
existência ou não de programas de coleta seletiva nos municípios e uma vocação para
o estabelecimento de programas intermunicipais, inclusive em termos de
infraestrutura necessária ao manejo das etapas inerentes à coleta seletiva.

A experiência dos técnicos, das organizações e das prestadoras dos serviços é
fundamental na esfera de planejamento de possíveis ações dentro de um consórcio,
uma vez que as boas práticas e as ações de sucesso podem ser priorizadas e
expandidas aos demais consorciados, especialmente aos municípios menores.

Vale-se disso a própria expansão de programas de coleta seletiva, atendendo aos
municípios que ainda não possuem tal serviço, ou ainda auxiliar no desenvolvimento
daqueles ainda incipientes, atendendo à aos princípios de desvio de aterros sanitários
conforme a Lei n° 12.305/2010.

Apenas os municípios de Belém, Benevides e Marituba apresentam coleta seletiva, o
que equivale a 43% do total de municípios da RMB. Destes, Belém e Benevides
apresentam as maiores quantidades coletadas, de 2.824,8 e 336 toneladas,
respectivamente. Os municípios de Ananindeua, Santa Izabel do Pará e Castanhal,
mesmo não apresentando coleta seletiva, possuem catadores dispersos ou ditos
informais, os quais devem representar uma parcela de desvio de materiais recicláveis
do aterro sanitário aos municípios.
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A existência de associações, cooperativas ou depósitos de triagem de materiais
recicláveis é outro ponto que influencia na formação de consórcios intermunicipais,
onde cada município participa do processo, ampliando as possibilidades de
atendimento da região como um todo, formando uma logística que ultrapassa o próprio
território municipal.

Neste caso, o município de Belém informou sobre três associações, já os demais
municípios, Ananindeua e Marituba, declararam ao SNIS a existência de uma
associação organizada para o fim de triagem de resíduos.

Em termos de recuperação, os municípios elencados que apresentam coleta seletiva
através dos dados do SNIS, demostram bom reaproveitamento através dos
programas de coleta seletiva já implantados, perfazendo uma recuperação de 70%
em Belém e 80% em Marituba em relação ao quantitativo coletado na coleta seletiva.
A quantidade de material recuperado no município de Benevides não foi
disponibilizada pela plataforma do sistema.

8.4. ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL

O município de Belém já possui algumas iniciativas para a definição de um consórcio
público intermunicipal para gestão de resíduos sólidos urbanos. Segundo consta no
PEGIRS o Protocolo de Intenções já foi assinado entre os municípios, etapa inicial e
primária para a criação de um consórcio público intermunicipal.

No entanto, a segunda etapa referente a ratificação do Protocolo de Intenções, através
da aprovação dos poderes legislativos através de lei especifica não ocorreu ainda
entre os municípios. Importante ressaltar que o consórcio público pode ser constituído
sem que seja necessária a ratificação de todos os que assinaram o protocolo.

Considerando que os municípios já mantêm uma relação de interdependência para a
destinação final dos resíduos sólidos urbanos, como ocorre entre os municípios de
Belém, Ananindeua e Marituba que encaminham para o aterro Sanitário do Guamá
265

localizado em Marituba, com capacidade já limitada de operação, considera-se a
necessidade imediata à formação de um consócio nesta temática, mesmo que a
relação atual seja incipiente entre as esferas político-administrativas.

Assim, as tratativas político-administrativas devem ser retomadas pelos técnicos,
gestores e políticos locais, viabilizando o desenvolvimento das etapas de
homologação do consorcio, necessidade esse importante na gestão de resíduos da
Região e para o atendimento dos objetivos Política Nacional de Resíduos Sólidos.

A partir deste diagnóstico da situação atual do município de Belém e da Região
Metropolitana frente às soluções consorciadas para o manejo de resíduos sólidos, a
etapa futura deste planejamento irá identificar e avaliar áreas disponíveis para
implantação de unidades de tratamento e disposição de resíduos que atenda à essa
região metropolitana.

266

9. DIAGNÓSTICO QUANTITATIVO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS

O diagnóstico da quantidade de resíduos sólidos gerados em Belém a seguir
apresentado foi elaborado a partir da análise de dados primários disponibilizados pela
Prefeitura, através da SESAN.

9.1. COLETA DOMICILIAR E COMERCIAL CONVENCIONAL

A quantidade de resíduos domiciliares (e comerciais) gerados em Belém é mensurada
através da pesagem dos caminhões compactadores no destino final (Aterro sanitário).
Assim, até parte do ano de 2015 os quantitativos são referentes às pesagens
realizadas no Aterro do Aurá e, após os dados são referentes à pesagem no aterro
sanitário Guamá, localizado em Marituba, que passou a ser utilizado como disposição
final de Belém com a paralização de atividades no Aurá para recebimento de resíduos
domiciliares e/ou comerciais. O histórico de 2010 a 2019 fornecido pela SESAN
apresenta-se no Quadro 73.
Quadro 73: Quantitativo coletado pelos serviços de coleta domiciliar (e comercial).
RESÍDUOS DOMICILIARES - QUANTIDADE COLETADA E TRANSPORTADA
Ano

Empresa Terraplena
(t/ano)

Empresa BA Meio
Ambiente (t/ano)

Total (t/ano)

Média
(t/mês)

Variação
Anual

2010

209.835

128.238

338.073

28.173

--

2011

193.407

165.221

358.629

29.886

6,1%

2012

211.693

207.945

419.638

34.970

17,0%

2013

192.121

180.552

372.673

31.056

-11,2%

2014

188.009

173.732

361.741

30.145

-2,9%

2015

183.457

173.319

356.776

29.731

-1,4%

2016

176.794

173.745

350.539

29.212

-1,7%

2017

178.590

171.206

349.774

29.148

-0,2%

2018

178.349

170.502

348.852

29.071

-0,3%

105.932

220.654

27.581

-5,1%

2019*
114.721
*Dados parciais até agosto.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla a partir de dados disponibilizados pela
SESAN/DRES 2019.
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Através dos dados disponíveis pode-se verificar uma variação na quantidade coletada
ao longo dos últimos 9 anos considerados, destacando os anos de 2012 e 2013 onde
acorreu um crescimento anual de aproximadamente 6% e 17%, respectivamente. Nos
demais anos constatou-se um decréscimo da quantidade coletada e destinada pelo
município no(s) Aterro(s).
Figura 192: Quantitativo coletado pelos serviços de coleta domiciliar (e comercial) – média
mensal.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla a partir de dados disponibilizados pela
SESAN/DRES 2019.

Com relação aos quantitativos coletados nos distintos lotes, operados pelas empresas
B.A Ambiental e Terraplena, observou-se que a empresa Terraplena (responsável
pelo Lote 1) coleta percentual superior à empresa B.A (Lote 2), conforme visualiza-se
no gráfico da Figura 193.
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Figura 193: Quantidade Coletada de Resíduos Domiciliares por empresa prestadora do serviço
de coleta e transporte Terraplena e BA Ambiental (2010 a 2018).
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla a partir de dados disponibilizados pela
SESAN/DRES 2019.

No Quadro 72 e Figura 194 apresenta-se a quantidade coletada mensalmente, nos
anos de 2018 e 2019.
Quadro 74: Resíduos domiciliares – Quantidade coletada e transportada.
RESÍDUOS DOMICILIARES - QUANTIDADE COLETADA E TRANSPORTADA (t/mês)
Mês
Ano de 2018
Ano de 2019
Janeiro

30.754

29.665

Fevereiro

25.489

25.837

Março

30.167

27.267

Abril

27.707

27.748

Maio

28.298

26.582

Junho

27.670

26.639

Julho

28.118

27.606

Agosto

30.555

29.311

Setembro

29.142

--

Outubro

31.862

--

Novembro

28.347

--

Dezembro

30.742

--

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla a partir de dados disponibilizados pela
SESAN/DRES 2019.

Com relação às médias mensais pôde-se observar que os meses com maiores
gerações de resíduos domiciliares são janeiro, agosto, outubro e dezembro. Ao mês
de janeiro pode-se relacionar o período mais chuvoso fazendo com que os resíduos
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estejam molhados, e consequentemente mais pesados para a coleta e também o
período de festas e férias, onde a geração tende a ser maior sendo o município
também com atividades turísticas.
Figura 194: Quantidade Mensal de Resíduos Coletados e Transportados (2018 e 2019).
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30.000
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10.000
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0

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla a partir de dados disponibilizados pela
SESAN/DRES 2019.

9.2. QUANTITATIVOS RELACIONADOS A RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL –
RCC EM BELÉM

Como visto neste diagnóstico o local de destinação principal para os resíduos da
construção civil – RCC e entulhos no geral é o Aterro do Aurá (Núcleo de Destino Final
do Aurá – NDF/DRES). Ao acessar o espaço os caminhões são pesados na balança
rodoviária existente e a origem e classificação principal dos materiais são
reconhecidas, tais como:


Entulhos diversos, originados das empresas prestadoras de serviços do
município (Lotes 1 e 2), da Prefeitura Municipal de Ananindeua, de geradores
particulares (empresas prestadoras de serviços), etc.



Resíduos de poda gerados nas atividades da SEMMA na arborização urbana.
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Outros resíduos e entulhos originados nas atividades de limpeza e dragagem
de canais.

Para os anos de 2018 e até agosto de 2019 os quantitativos gerais são apresentados
no Quadro 75 e, por sua vez compilados graficamente para melhor visualização e
comparação, apresentados na Figura 195:
Quadro 75: Quantitativos de Resíduos da Construção Civil – RCC e Entulhos recebidos no
Aterro do Aurá (2018 e parte de 2019).
Resumo Geral (2018 e até agosto de 2019*)
Origem

Peso (t)

Descrição
2018

2019*

Geradores Particulares

Entulhos Diversos

29.696

40.737

Pref. Municipal Ananindeua

Entulhos Diversos

24.883

40.737

Dragagem

16.903

-

Poda

828

753

TERRA PLENA

Entulhos Diversos

63.414

59.328

BELEM AMBIENTAL (B.A Amb.)

Entulhos Diversos

43.538

47.357

Entulhos Diversos/Dragagem

16.091

24.565

ETC (Promabem)
SEMMA

SÓLIDA

Total Geral (t)
195.352
199.308
Fonte: Núcleo de Destinação Final do Aurá (NDF/DRES/SESAN), 2019.
Figura 195: Quantitativo de RCC e Entulhos que chegam ao Aterro do Aurá.
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Fonte: Núcleo de Destinação Final do Aurá (NDF/DRES/SESAN), 2019.

Os dados do gráfico acima demonstram que mesmo as informações de 2019 serem
parciais, o encaminhamento de RCC e/ou entulhos no Aterro do Aurá teve acréscimo
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em relação aos montantes recebidos em todo o ano de 2018 para praticamente todos
os tipos de materiais e/ou origens.

Fazendo-se uma análise de proporcionalidade, tem-se os dados apresentados em
percentuais nas imagens abaixo, as quais retratam em termos de origem os dados
recebidos no Aurá.

Em 2018, a maior parte dos entulhos e/ou RCC recebidos no Aurá tiveram origem das
empresas prestadoras de serviços em Belém (Lotes 1 e 2) bem como da dragagem
de canais de drenagem (cerca de 63% do total). Geradores particulares e a Prefeitura
de Ananindeua somaram cerca de 27% do total recebido.
Figura 196: Resíduos Recebidos no Aurá segundo a Origem em % (Ano de 2018).

Fonte: Núcleo de Destinação Final do Aurá (NDF/DRES/SESAN), 2019.

Nos dados de 2019 (até agosto) também a maior parte dos entulhos e/ou RCC
recebidos no Aurá tiveram origem das empresas prestadoras de serviços em Belém
(Lotes 1 e 2), bem como da dragagem de canais de drenagem (cerca de 66% do total),
havendo aumento de cerca de 5% mesmo o período não sendo o mesmo
integralmente analisado como em 2018. Geradores particulares e a Prefeitura de
Ananindeua somaram cerca de 34% do total recebido também com aumento dos
percentuais conforme a Figura abaixo.
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Figura 197: Resíduos Recebidos no Aurá segundo a Origem em % (Ano de 2019).

Fonte: Núcleo de Destinação Final do Aurá (NDF/DRES/SESAN), 2019.

9.3. GERAÇÃO PER CAPITA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Com base nos dados da quantidade de resíduos sólidos domiciliares gerados, e
projeção populacional apresentada no presente planejamento, calculou-se a geração
per capita (kg/hab.dia) de resíduos sólidos domiciliares para Belém considerando o
histórico dos últimos 9 anos, estando o resultado apresentado no Quadro 76.

Considera-se os resíduos domiciliares o coletado pela coleta convencional e coleta
seletiva, sendo somado ao ano de 2019 a média dos dados disponibilizados pelas
associações/cooperativas de catadores, como sendo 373 t/mês.
Quadro 76: Geração per capita de resíduos domiciliares.
Geração Per capita dos Resíduos Domiciliares
Ano
t/ano
t/mês
t/dia
População (Urb.)
Geração Per capita
2010
338.073
28.173
939
1.380.214
0,68040
2011
358.629
29.886
996
1.392.522
0,71539
2012
419.638
34.970
1.166
1.406.721
0,82864
2013
372.673
31.056
1.035
1.421.449
0,72827
2014
361.741
30.145
1.005
1.435.286
0,70009
2015
356.776
29.731
991
1.456.637
0,68036
2016
350.539
29.212
974
1.468.681
0,66299
2017
349.774
29.148
972
1.479.748
0,65659
2018
348.852
29.071
969
1.490.029
0,65034
2019
-27.943
931
1.499.722
0,62107
* Considerou-se 0,86% da População Total como sendo rural.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla a partir de dados disponibilizados pela
SESAN/DRES 2019.
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Na Figura 198 visualiza-se graficamente o índice per capita dos últimos 9 anos. Podese observar uma variação ao longo dos anos, sendo o ano de 2012 o que apresentou
maior geração per capita. Destaca-se o aumento de 15% em 2012, comparado ao ano
anterior. A partir de 2013 o índice voltou a diminuir, chegando a 0,62 kg/hab.dia em
2019.

Merece destaque que os índices calculados para o presente trabalho estão em
desacordo com os índices apresentados no SNIS, onde tem-se: a geração de 0,75
kg/hab.dia, em 2015, e nos anos posteriores de 0,72 e 0,74 de 0,75 kg/hab.dia.
Figura 198: Histórico da geração per capita de RDO.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla a partir de dados disponibilizados pela
SESAN/DRES 2019.

Deve-se mencionar que a geração per capita sofre variações regionais, conforme
apresentado no Quadro 77. Neste contexto, Belém encontra-se abaixo do índice
observado na Região Norte na qual se insere.
Quadro 77: Geração per capita x região brasileira na qual se insere (Norte).
Regiões
Geração per capita (kg/hab.dia)

Sul

Sudeste

Nordeste

0,757
1,217
0,969
Fonte: ABRELPE, 2018.

Norte

Centro-oeste

0,872

0,978

Pode-se relacionar o baixo índice per capita de resíduos domiciliares em Belém tendo
em vista que parte da parcela dos resíduos gerados nas residências são descartados
de forma inadequada pelos munícipes, e acabam sendo recolhidos por outros
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serviços, como os serviços de coleta dos entulhos e, não apenas pela coleta domiciliar
convencional.

Considerando os demais quantitativos de resíduos coletados no município, tais como
os resíduos da construção civil – RCC anteriormente apresentados, temos uma
geração per capita de resíduos sólidos urbanos total em torno de 1 kg/hab.dia,
conforme Quadro 78.
Quadro 78: Geração per capita de resíduos sólidos urbanos.
Geração Per capita dos Resíduos Sólidos Urbanos
Domiciliares (t/dia) RCC e outros (t/dia)

População (Urb.*)

Geração Per capita

2018

969

535

1.490.029

1,01

2019

931

546

1.499.722

0,99

* Considerou-se 0,86% da População Total como sendo rural conforme estudo demográfico.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla a partir de dados disponibilizados pela
SESAN/DRES 2019.

9.4. DESVIO DOS MATERIAIS RECICLÁVEIS DO ATERRO – INDICE DE
RECICLAGEM

Para cálculo do índice de reciclagem atual considerou-se a quantidade total coletada
(coleta convencional e seletiva) e a quantidade total comercializada, ou seja, o que é
de fato desviada do aterro sanitário, cujos dados constam no Quadro 79.

No entanto, estes dados apresentam-se frágeis, tendo em vista principalmente as
informações

de

quantidade

comercializada

repassadas

pelas

Associações/Cooperativas, as quais não possuem um histórico de dados que permite
uma análise mais aprofundada tampouco se referem à totalidade de grupos
existentes, assim não contemplam todo o potencial desvio realizado em Belém.

Com base nos dados utilizados pôde-se calcular que o índice de reciclagem municipal
está em torno de 1,33% tocante aos resíduos domiciliares gerados que são enviados
para a comercialização para a reciclagem.
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Quadro 79: Cálculo do Desvio de materiais do Aterro Sanitário.
Índice de reciclagem
Quantidade gerada de Resíduos Domiciliares (t/mês)
Comercialização dos Materiais Recicláveis (t/mês)

27.943
373

Desvio de Materiais Recicláveis do Aterro sanitário do total coletado (%)
1,33
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla a partir de dados disponibilizados pela
SESAN/DRES, 2019.
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10. ESTUDO DE COMPOSIÇÃO GRAVIMÉTRICA

Informa-se que o detalhamento deste estudo de composição gravimétrica é
apresentado como Anexo II. Neste, encontram-se os principais aspectos
metodológicos adotados para o levantamento e a análise dos dados obtidos.

10.1.ASPECTOS METODOLÓGICOS

A composição gravimétrica, ou seja, o percentual de cada componente em relação ao
peso total do dos resíduos é um importante indicador na caracterização dos resíduos
sólidos domiciliares. O planejamento adotado para a realização do estudo
gravimétrico está apresentado no Figura 199.
Figura 199: Fluxograma das etapas para a realização do estudo gravimétrico.

Fase 1

Fase 2

Fase 3

• Escolha dos Roteiros Amostrados
• Definição dos componentes a serem analisados
• Infraestrutura e Logística

• Coleta da Amostra: Método do Quarteamento
• Triagem e pesagem das amostras

• Estudo dos Dados
• Composição gravimétrica dos RSU de Belém.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2019.

Conforme o TDR foram realizados estudo Gravimétrico dos Resíduos Sólidos
Urbanos, compostos por 20 amostras, sendo o universo de pesquisa definido com
base nos roteiros da coleta convencional de Belém.
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10.1.1 Atividades Preliminares

Para realização dos serviços de campo referentes à gravimetria foi contratada a
empresa local SAMNIT, que apresentava em seu portfólio a execução de serviços
similares.

Na realização dos serviços houve o envolvimento das 2 empresas responsáveis pela
coleta domiciliar – Terraplena e BA Ambiental e da empresa Guamá, responsável pelo
aterro sanitário localizado em Marituba.

Para o planejamento da execução dos serviços foram realizadas reuniões
preparatórias com membros do Comitê Executivo, das 3 empresas envolvidas, do
Consórcio e em outras houve ainda a participação de representantes da Guamá
Valorização de Resíduos e Associação de Catadores de Marituba (ACAMARI).

Nestas reuniões foram ajustados entre outros, os seguintes pontos:


Programação dos roteiros com datas e períodos (diurno ou noturno) de
descarregamento das cargas a serem utilizadas na amostragem para ambos os
lotes de coleta – 10 de cada um;



Preparação de listagem de profissionais da SAMNIT a serem utilizados nos
serviços, para capacitação e acesso às instalações do aterro;



Agendamento de ações de integração e segurança do trabalho a ser ministrada
por técnicos do Guamá;



Adequação das instalações internas e dos procedimentos operacionais na etapa
de descarregamento, separação do material e recarregamento para destino final
interno ao aterro;



Preparação de simulação da execução dos serviços.

A seguir estão apresentados nas Figuras 200 e 201 mostram imagens do
planejamento referente às ações preliminares ao início da realização dos serviços.
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Figura 200: Reuniões de planejamento do estudo gravimétrico no aterro Guamá.

Fonte: Empresa SAMNIT, contratada pelo Consórcio EGIS-AMPLA.

Figura 201: Identificação de área para realização do estudo gravimétrico no aterro Guamá.

Fonte: Empresa SAMNIT, contratada pelo Consórcio EGIS-AMPLA.

Escolha dos Roteiros Amostrados

Para que as amostras do estudo gravimétrico refletissem as características dos
resíduos gerados no município de Belém, buscou-se agrupar os roteiros da coleta de
acordo com as características locais, sendo utilizada a experiência de técnicos da
SESAN, que também são membros indicados para compor o Comitê Executivo.
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Os roteiros selecionados foram os seguintes:

1)

Mosqueiro

2)

Castanheira

3)

Jurunas

4)

Cremação

5)

Guamá

6)

Nazaré

7)

Reduto

8)

Umarizal

9)

Batista Campos

10) Campina
11) Icoaraci
12) Pedreira
13) Sacramenta
14) Tapanã
15) Maguari
16) Outeiro
17) Val-de Cans
18) Barreira
19) Marambaia
20) Tapajós
Coleta da Amostra – Método Quarteamento

Na literatura são apresentados diferentes métodos para realizar a composição
gravimétrica dos resíduos sólidos, a maior parte com base no quarteamento da
amostra, conforme determina a NBR 10.007/2004.

Para a caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos do município de Belém foi
utilizada metodologia similar, cujos passos são demonstrados a seguir.
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1.

Descarregamento de toda a carga do caminhão da coleta convencional sobre a
lona em área delimitada do aterro sanitário;

2.

Coleta de quatro amostras de 240 litros cada, três na base e laterais, e uma no
topo da caçamba. Resultando no volume final de 960 litros que foi considerada
a amostra inicial.

3.

Depósito de resíduos da amostra inicial sobre lona resistente.

4.

Rompimento dos sacos plásticos e homogeneização a amostra de resíduos com
o auxílio de pás para obtenção da amostra inicial;

5.

Realização do quarteamento, ou seja, separação de quatro amostras de 240
litros cada.

6.

Duas das partes obtidas pelo quarteamento, e localizadas em posição
diametralmente opostas foram descartadas, o que resultou numa amostra parcial
de 480 litros.

7.

Homogeneização dos resíduos da amostra parcial com o auxílio de pás;

8.

Realização do quarteamento, ou seja, separação de quatro amostras de 120
litros cada;

9.

Duas das partes obtidas pelo quarteamento, e localizadas em posição
diametralmente opostas foram descartadas, o que resultou numa amostra final
de 240 litros;

10. Separação de cada um dos materiais presentes na amostra final;
11. Pesagem separadamente os materiais, anotando-se os valores em uma planilha
e calculando-se os percentuais de cada material em relação ao peso total da
amostra.

Na Figura 202 a seguir apresenta-se fluxograma da metodologia utilizada para o
levantamento em Belém.
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Figura 202: Fluxograma da Metodologia de Quarteamento Utilizada.

Fonte: Elaborado por Consórico EGIS - AMPLA, 2019.

A seguir apresentam-se imagens gerais da metodologia proposta. O registro
fotográfico de cada amostra apresenta—se no Anexo.
Figura 203: Chegada e descarregamento do caminhão.

Fonte: Empresa SAMNIT, contratada pelo Consórcio EGIS-AMPLA.
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Figura 204: Tambores de resíduos sendo coletados.

Fonte: Empresa SAMNIT, contratada pelo Consórcio EGIS-AMPLA.
Figura 205: Resíduo sendo triado na mesa coberto por uma barraca.

Fonte: Empresa SAMNIT, contratada pelo Consórcio EGIS-AMPLA.

Infraestrutura Utilizada

Para o desenvolvimento da gravimetria utilizou-se da seguinte infraestrutura:
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Equipe para desenvolvimento da pesquisa:


1 Profissional em Saneamento Habilitado;



2 Auxiliares Operacionais para auxílio na coleta e homogeneização das
amostras (aterro sanitário);



5 associados para a realização da triagem de todos os componentes da amostra;

Equipamentos utilizados:


4 contentores de 240 litros cada para definição da amostra;



20 lonas 4 x 7 metros para disposição da carga de resíduos do caminhão coletor
(mínimo de 8m3);



20 lonas 4 x 4 metros para coleta e homogeneização e quarteamento da
separação por tipo de material da amostra;



2 pás para a homogeneização da amostra;



Sacos plásticos para separação dos materiais;



EPI’s (luvas, máscaras e sapatos resistentes);



1 balança de precisão;



Preparação do local com cobertura (formato de barraca) para proteger os
colaboradores (catadores e engenheiros) da incidência solar, uma vez que a
maioria dos serviços foram realizados no período diurno.
Definição dos Componentes Analisados

A definição dos componentes a serem analisados no presente estudo gravimétrico foi
realizado com base nos materiais passíveis de reciclagem, bem como dos materiais
considerados rejeitos, a fim de se saber o verdadeiro potencial de ampliação da coleta
seletiva no município de Belém.

A fim de análise comparativa de resultados, o estudo gravimétrico a ser realizado
deverá ser compatível com o estudo já existente (2015), assim os componentes a
serem analisados apresentam-se no Quadro 80.
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Quadro 80: Componentes Analisados.
N°
TIPO DE MATERIAL
01

Papel/ Papelão

02

Plástico Mole

03

Plástico Duro

04

Pet

05

Longa Vida

06

Metais Ferrosos

07

Alumínio

08

Tecidos/ trapos

09

Vidros

10

Orgânicos

11

Entulho

12

Outros

13

Rejeitos

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS- AMPLA, 2019.

10.2. ANÁLISE DOS DADOS

Através da média geral dos 20 roteiros analisados tem-se a composição gravimétrica
dos resíduos sólidos domiciliares de Belém, Quadro 81 e Figura 206.
Quadro 81: Composição Gravimétrica dos Resíduos Domiciliares de Belém.
Tipos de Resíduos/ Bairro

Total (kg)

%

Papel/ Papelão

43,68

6,18%

Plástico mole

27,50

3,89%

Plástico duro

36,73

5,20%

PET

21,93

3,10%

Longa vida

7,45

1,05%

Metais ferros

22,00

3,11%

Alumínio

7,75

1,10%

Tecidos/trapos

37,36

5,29%

Vidros

16,30

2,31%

Orgânicos

362,78

51,34%
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Tipos de Resíduos/ Bairro

Total (kg)

%

Entulhos

35,86

5,07%

Rejeitos

58,82

8,32%

Outros

28,48

4,03%

Fonte: Elaborado pelo CONSÓRCIO EGIS-AMPLA.
Figura 206: Composição Gravimétrica dos Resíduos Domiciliares de Belém.
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Fonte: Elaborado pelo CONSÓRCIO EGIS-AMPLA.
Figura 207: Composição Gravimétrica Resumida dos Resíduos Domiciliares de Belém.

Materiais Recicláveis

22,72%
25,94%
Resíduos Orgânicos

Entulhos;Rejeitos;Outros;
Trapos

51,34%

Fonte: Consórcio EGIS-AMPLA, 2019.
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Com base nos resultados das análises gravimétricas apresentadas, pode-se verificar
a predominância dos resíduos orgânicos em 51,34% do total analisado. O segundo
material mais encontrado são os plásticos, presentes em 12,19% do total coletado,
sendo destes, 3,89% composto de plásticos mole, 5,2% de plásticos duro e 3,10%
PET. Dentre os plásticos moles, é composto principalmente pelos sacos pretos e
sacos de supermercado comumente usados para disposição dos resíduos
domiciliares. As embalagens longa vida representam 1,05% do total.

O terceiro material mais encontrado são os papéis, presentes em 6,18% do total
coletado, sendo englobado de papel branco, jornal e papelão.

Sobre os metais, que representam apenas 3,11% do total coletado, é de se destacar
o percentual de apenas 1,10% de alumínio. Este resultado demonstra a significativa
participação da coleta informal no município, pois entre os materiais recicláveis secos,
este é o que possui maior valor econômico.

Destaca-se ainda os percentuais de entulhos representando 5,07%, sendo que estes
resíduos não deveriam estar sendo coletados pela coleta domiciliar. Ainda se verificou
a presença de 5,29% de tecidos e trapos. Os rejeitos e outros materiais não
catalogados representam juntos 12,35%.

Verifica-se que existe um espaço para melhoria da separação na fonte, pois 25,94%
dos materiais coletados pela coleta convencional são recicláveis secos e outros
51,34% são resíduos orgânicos que podem ser tratados, através de técnicas de
compostagem e biodigestão.

Nos quadros abaixo apresentam-se os dados obtidos no estudo gravimétrico
considerando todos os roteiros analisados em termos de quantidades e percentuais.
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Quadro 82: Dados gerais do estudo gravimétrico.
Estudo de composição de resíduos sólidos do Município de Belém/PA
Tipos de
Batista
Total
Mosqueiro Castanheira Jurunas Cremação Guamá Nazaré Reduto Umarizal
Campina Icoaraci Pedreira Sacramenta Tapanã Maguarí Outeiro Val de Cans Barreiro Tapajós Marambaia
Resíduos/ Bairro
Campos
(kg)
Papel/ Papelão

3,25

2,00

2,90

2,98

1,69

1,12

1,50

2,00

1,90

3,00

2,79

2,18

1,26

3,00

1,20

2,16

2,10

2,23

1,85

2,58

43,68

Plástico mole

2,80

0,89

3,39

1,20

1,20

0,58

0,98

1,20

0,98

1,24

1,30

1,86

1,32

2,10

0,89

1,18

1,38

0,98

0,85

1,18

27,50

Plástico duro

2,13

2,66

1,36

1,77

1,99

1,68

1,25

1,87

1,35

1,28

2,45

2,02

1,65

1,10

1,15

2,44

2,13

2,42

1,95

2,10

36,73

PET

0,61

0,71

1,35

1,80

1,14

1,10

0,85

1,11

0,99

0,93

1,08

1,64

0,60

0,85

1,33

1,31

1,46

0,91

1,31

0,89

21,93

Longa vida

0,21

0,33

0,25

0,35

0,23

0,50

0,27

0,58

0,35

0,49

0,47

0,48

0,39

0,28

0,38

0,28

0,32

0,54

0,33

0,47

7,45

Metais ferros

0,56

0,54

0,60

0,76

0,66

0,74

0,68

0,57

0,67

1,21

1,42

0,62

1,03

1,98

1,09

1,23

1,98

3,09

1,36

1,27

22,00

Alumínio

0,25

0,46

0,34

0,34

0,29

0,23

0,26

0,67

0,36

0,38

0,53

0,36

0,49

0,28

0,44

0,23

0,36

0,46

0,31

0,77

7,75

Tecidos/trapos

1,15

4,53

1,58

2,03

1,50

1,00

1,62

1,48

1,30

1,43

2,00

2,34

1,54

3,50

0,96

1,79

1,65

1,22

2,26

2,50

37,36

Vidros

1,27

1,09

1,78

0,85

0,98

0,60

0,70

0,65

1,00

0,50

1,24

1,00

1,00

0,89

0,26

0,65

0,45

0,47

0,47

0,45

16,30

19,67

15,58

18,03

23,25

16,49

16,15

17,16

12,93

18,23

17,52

24,40

18,65

15,85

16,70

11,50

22,19

19,82

16,87

18,19

23,64

362,78

Entulhos

2,41

0,43

0,65

2,25

2,00

0,23

2,10

0,53

1,34

2,79

2,80

0,67

0,85

2,98

1,87

1,97

1,73

3,54

3,26

1,51

35,86

Rejeitos

1,45

2,13

2,74

2,58

3,89

2,28

3,21

3,08

2,80

4,43

3,00

3,54

3,41

4,37

1,90

2,92

1,77

3,54

2,71

3,12

58,82

Outros

2,44

1,47

1,64

1,78

1,21

2,00

0,98

0,78

1,90

1,89

2,24

1,46

0,53

0,85

1,65

0,28

1,35

1,78

0,85

1,44

28,48

Orgânicos

Estudo de composição de resíduos sólidos do Município de Belém/PA (2019)
Tipos de Resíduos/
Batista
Mosqueiro Castanheira Jurunas Cremação Guamá Nazaré Reduto Umarizal
Bairro
Campos

Campina Icoaraci Pedreira Sacramenta Tapanã Maguarí Outeiro Val de Cans Barreiro Tapajós Marambaia

Total
(%)

Papel/ Papelão

8,51%

6,09%

7,92%

7,11%

5,07%

3,97%

4,76%

7,30%

5,73%

8,09%

6,10%

5,93%

4,20%

7,72%

4,88%

5,60%

5,76%

5,87%

5,19%

6,16%

6,18%

Plástico mole

7,34%

2,71%

9,26%

2,86%

3,61%

2,06%

3,11%

4,38%

2,96%

3,35%

2,84%

5,06%

4,42%

5,41%

3,62%

3,06%

3,78%

2,58%

2,38%

2,82%

3,89%

Plástico duro

5,57%

8,09%

3,72%

4,22%

5,97%

5,96%

3,96%

6,82%

4,07%

3,45%

5,36%

5,49%

5,52%

2,83%

4,68%

6,32%

5,83%

6,37%

5,47%

5,01%

5,20%

PET

1,59%

2,16%

3,69%

4,29%

3,41%

3,88%

2,68%

4,05%

2,97%

2,51%

2,36%

4,46%

2,01%

2,18%

5,39%

3,39%

4,00%

2,38%

3,66%

2,12%

3,10%

Longa vida

0,55%

1,01%

0,68%

0,83%

0,69%

1,76%

0,84%

2,10%

1,06%

1,32%

1,02%

1,29%

1,29%

0,71%

1,53%

0,71%

0,86%

1,42%

0,91%

1,12%

1,05%

Metais ferros

1,45%

1,65%

1,64%

1,81%

1,97%

2,61%

2,16%

2,06%

2,01%

3,25%

3,11%

1,67%

3,43%

5,08%

4,41%

3,17%

5,43%

8,11%

3,81%

3,02%

3,11%

Alumínio

0,64%

1,40%

0,92%

0,80%

0,87%

0,82%

0,81%

2,43%

1,09%

1,03%

1,16%

0,97%

1,62%

0,71%

1,79%

0,58%

0,97%

1,20%

0,87%

1,83%

1,10%

Tecidos/trapos

3,00%

13,80%

4,32%

4,83%

4,51%

3,55%

5,14%

5,40%

3,92%

3,86%

4,38%

6,36%

5,15%

9,01%

3,89%

4,62%

4,52%

3,20%

6,33%

5,97%

5,29%

Vidros

3,33%

3,32%

4,86%

2,03%

2,95%

2,13%

2,22%

2,37%

3,02%

1,35%

2,71%

2,72%

3,35%

2,29%

1,04%

1,68%

1,23%

1,24%

1,32%

1,07%

2,31%

51,53%

47,48%

49,26%

55,45%

54,98%

47,25% 53,37% 50,69%

53,00%

54,34%

44,36% 50,99%

56,41%

51,34%

Entulhos

6,30%

1,31%

1,78%

5,37%

Rejeitos

3,80%

6,49%

7,47%

6,15%

Outros

6,39%

4,48%

4,48%

4,25%

Orgânicos

49,61% 57,29% 54,42% 47,14%
6,00%

0,80%

6,66%

1,91%

11,70% 8,09% 10,16% 11,22%
3,63%

7,09%

3,09%

2,83%

4,03%

7,53%

6,13%

1,81%

2,84%

8,45%

11,94%

6,55%

9,61%

11,41%

5,73%

5,08%

4,90%

3,96%

1,77%

42,98% 46,78% 57,47%
7,66%

7,58%

5,10%

4,74%

9,30%

9,12%

3,59%

5,07%

11,25% 7,71%

7,56%

4,84%

9,30%

7,58%

7,44%

8,32%

0,73%

3,69%

4,68%

2,37%

3,44%

4,03%

2,18%

6,71%

Fonte: Elaborado pelo CONSÓRCIO EGIS-AMPLA.
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Através dos dados obtidos pode-se observar um perfil diferenciado de geração de
resíduos entre os roteiros analisados. Com relação ao papel/papelão o roteiro com
maior geração foi o Mosqueiro com 8,51% e do de menor geração o bairro Sacramenta
com 4,2% observando uma variação na geração deste tipo de resíduo por
bairro/roteiro analisado, a média municipal para o papel/papelão foi de 6,18%.
Figura 208: Geração de papel/papelão por roteiro analisado.
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%

Papel/ Papelão

Média Municipal 6,18%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.

O bairro de Jurunas apresentou maior geração de plástico mole, 9,26% em
contrapartida com o bairro Nazaré com 2,06%, sendo o perfil municipal de 3,89%,
Figura 209.
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Figura 209: Geração de plástico mole por roteiro analisado.
10%
9%
8%
7%
6%
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3%
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0%

Plástico mole

Média Municipal 3,89%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.

Já o plástico duro variou entre as amostras com 8,09% em Castanheira e 2,83% em
Tapanã, ficando com media municipal de 5,20%. O PET apresentou maior geração no
Magurarí com 5,39% e 1,6% em Mosqueiro e média de 3,1%.
Figura 210: Geração de plástico duro por roteiro analisado.
9%

8%
7%
6%
5%
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0%

Plástico duro

Média Municipal 5,2%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.
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Figura 211: Geração de PET por roteiro analisado.
6%
5%
4%
3%
2%

1%
0%

PET

Média Municipal 3,10%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.

As embalagens longa vida também apresentaram pequeno percentual na gravimetria
municipal representando 1,05% dos resíduos analisados. Este material foi maior
encontrado no roteiro do Umarizal com 2,1% e em menor quantidade em Mosqueiro
com 0,55%. Pode-se observar um baixo índice deste tipo de resíduo, podendo
associar ao desvio deste material pela coleta seletiva, mesmo que informal.
Figura 212: Geração de Longa Vida por roteiro analisado.
3%

2%

1%

0%

Longa vida

Média Municipal 1,05%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.
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Também se observou pequena quantidade de metais ferrosos representando 3,11%
no perfil municipal. Este material foi maior encontrado em Barreiro e em menor
quantidade em Mosqueiro, com 8,1% e 1,45% respectivamente.
Figura 213: Geração de metais ferrosos por roteiro analisado.
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Metais ferrosos

Média Municipal 3,11%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.

Já o alumínio, que é um produto valorizado no ramo da reciclagem apresentou 1,1%
do total de resíduos analisados, sendo 2,43% em Umarizal e 0,58% em Outeiro e
Mosqueiro.
Figura 214: Geração de alumínio por roteiro analisado.
3%

2%

1%

0%

Alumínio

Média Municipal 1,10%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.
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Os tecidos e trapos em geral também são comumente encontrados nos resíduos
domiciliares enviados para aterro sanitário, representando em 2019 em Belém 5,29%.
Este material variou bastante entre os roteiros analisados, sendo encontrado em maior
quantidade em Castanheira com 13,80%, já em Mosqueiro teve a menor geração de
3%.
Figura 215: Geração de Tecidos/trapos por roteiro analisado.
16%
14%
12%
10%
8%
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4%
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Tecidos/trapos

Média municipal 5,29%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.

As embalagens de vidro em geral representaram 2,31% das amostras analisadas,
sendo o maior valor encontrado em Jurunas com 4,86% e o menor valor em Maguarí
com 1,04%.
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Figura 216: Geração de vidros por roteiro analisado.
6%
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3%
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0%

Vidros

Média Municipal 2,31%

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.

Merece destaque os resíduos orgânicos que representaram 51,04% do total
analisado, sendo a maior geração em Nazaré com 57,29% e a menor em Tapanã com
42,78%.
Figura 217: Geração de Resíduos Orgânicos por roteiro analisado.
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Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.
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Os entulhos representaram 5,07% dos resíduos coletados pela coleta domiciliar,
sendo a maior geração em Barreiro com 9,30 % e menor geração em Nazaré com
0,8%. Destaca-se que estes resíduos estavam acondicionados juntamente com os
resíduos domiciliares de forma incorreta, pois requer um manejo específico de coleta
e tratamento, não devendo ser coletado pela coleta domiciliar e enviado para aterro
sanitário.
Figura 218: Geração de entulhos por roteiro analisado.
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Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.

Ainda, na análise geral da gravimetria do município os rejeitos representaram 8,32%
e ainda outros resíduos não catalogados acima 4,03%.
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Figura 219: Geração de rejeitos mole por roteiro analisado.
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Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.

Figura 220: Geração de outros resíduos por roteiro analisado.
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Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.

A partir dos dados obtidos neste estudo gravimétrico (2019) pode-se comparar a
composição dos resíduos com dados do Estudo Gravimétrico de 2015, realizado pela
empresa que opera o aterro Guamá com os resíduos domiciliares de Belém. A
metodologia proposta para o presente estudo já previa a separação dos resíduos pela
mesma tipologia utilizada em 2015, justamente para avaliar o comportamento da
geração de resíduos domiciliares de Belém neste período.
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O Estudo acima referenciado foi realizado entre os dias 15 e 20 de Agosto de 2015
sendo realizado também no Aterro Sanitário da Central de Processamento e
Tratamento de Resíduos - CPTR Guamá.

No Quadro 83 e Figura 221 apresentam-se os dados de 2015 e 2019. Pode-se
observar pela análise comparativa dos dados a maior predominância de resíduos
orgânicos, porém apresentando diminuição de 53,38% em 2015 para 51,34% em
2019.

Os materiais como papel e papelão apresentaram percentuais muito próximos, porém
com pequena redução de 6,34% para 6,18%. Já os plásticos, todos os avaliados
sofreram pequeno aumento na geração.

A presença de entulhos diminuiu nos anos analisados, passando de 7,62% para
5,07%, demonstrando maior consciência da população aliada a programas de coleta
especifica destes resíduos.
Quadro 83: Comparativo dos Estudos Gravimétricos de 2015 e 2019.
Comparativo Estudo Gravimétrico – Belém
2015

Tipos de Resíduos

2019

kg

%

Papel/ Papelão

49,1

6,34%

kg
43,68

6,18%

Plástico mole

22,3

2,88%

27,50

3,89%

Plástico duro

33

4,26%

36,73

5,20%

PET

20,6

2,66%

21,93

3,10%

Longa vida

2,5

0,32%

7,45

1,05%

1,22%

22,00

3,11%

0,88%

7,75

1,10%
5,29%

Metais ferrosos
Alumínio

9,5
6,8

%

Tecidos/trapos

31,4

4%

37,36

Vidros

6,5

0,84%

16,30

2,31%

Orgânicos

412,2

53,38%

362,78

51,34%

Entulhos

59

7,62%

35,86

5,07%

Rejeitos

79,8

10,31%

58,82

8,32%

28,48
41
5,29%
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.

4,03%

Outros
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Figura

221:

Comparativo
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Estudos
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Belém.
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Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2019.

Os dados obtidos no estudo gravimétrico de Belém também são compatíveis com os
dados apresentados composição gravimétrica definida no Plano Nacional de
Resíduos Sólidos (2012), onde tem-se: Resíduos orgânicos 51,4%; papel 13%;
plásticos 14% vidro 2%; Metal 3% e outros 16,6%.
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11. IDENTIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DA GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
DA CONSTRUÇÃO CIVIL – RCC
Os resíduos sólidos da construção civil – RCC são aqueles gerados nas construções
reformas, reparos, e demolições de obras da construção civil, incluídos os resultantes
da preparação e escavação de terrenos em obras civis, conforme Art. 3° da Lei
Federal n° 12.305/2010.

A Resolução do CONAMA n° 307/2002 é a diretriz técnica que estabelece as
diretrizes, critérios, procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil,
definindo sua classificação e os principais destinos que devem ser empregados aos
materiais por tipo. Nesta normativa, as principais classes são conforme Quadro 84:

Classe

Quadro 84: Classes de Resíduos da Construção Civil - RCC.
Materiais inseridos
Resíduos reutilizáveis ou recicláveis como agregados, tais como: de pavimentação

Classe A

inclusive solos de terraplanagem; componentes cerâmicos, tijolos, blocos, placas de
revestimento; blocos, tubos de concreto, etc.

Classe B

Classe C

Resíduos passíveis de reciclagem para outros destinos como plásticos, papel, papelão,
metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas.
Resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou aplicações
economicamente viáveis para sua reciclagem ou recuperação.
Resíduos considerados perigosos tais como tintas, solventes, óleos e outros

Classe D

contaminados e sujeitos à prejuízos à saúde, resíduos de demolições de salas
radiológicas, instalações industriais e outros, telhas e demais objetos que contém
amianto ou outros produtos considerados nocivos.
Fonte: Retirado de Res. CONAMA 307/2002 e suas alterações.
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Figura 222: Exemplificação das Classes de Resíduos da Construção Civil.

Fonte: Adaptado a partir da Res. CONAMA 307/2002 e suas alterações

Conforme estabelece a Lei Federal n° 12.305/2010 (PNRS) a responsabilidade sobre
o manejo de resíduos da construção civil – RCC é do gerador, exceto nos casos
previstos em legislação local específica. Pela PNRS os geradores de RCC estão ainda
sujeitos à elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil
– PGRCC, conforme Art. 20.

11.1. SITUAÇÃO DO GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL
– RCC EM BELÉM

O município de Belém possui uma geração expressiva de Resíduos categorizados
como da construção civil (RCC). A Administração municipal como geradora desse tipo
de material, tocante às obras públicas e reformas, etc., faz a destinação através das
empresas contratadas para as atividades, prevendo nos processos licitatórios e
projetos o manejo destes.
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A população de Belém gera de modo expressivo estes tipos de materiais e tem o
costume de dispor os mesmos à coleta municipal pelas vias, calçadas e logradouros
públicos. Não é incomum observar a disposição inadequada desses materiais em
terrenos baldios, ao longo de rios e dos canais de drenagem.

Importante salientar que a Res. CONAMA 307/2002 em suas alterações dispõe que
os resíduos sólidos da construção civil – RCC não podem ser dispostos em aterros de
resíduos sólidos urbanos, em áreas de bota-fora, em encostas, corpos de água, lotes
vagos e em outras áreas protegidas por lei.

A Lei Municipal n° 8.899 de 26 de dezembro de 2011, que instituiu o Plano de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos do Município de Belém (PGIRS) e dá
outras providências também deixou evidenciado, em seu Art. 16, proibições quanto
ao manejo inadequado de resíduos sólidos:
Art. 16. São proibidas as seguintes formas de destinação final de resíduos:
I – Lançamento in natura a céu aberto, em áreas urbanas e rurais;
II – Queima a céu aberto ou em recipientes improvisados, instalações ou
equipamentos considerados inadequados conforme a legislação vigente;
III – lançamento em cursos d’água, terrenos baldios, poços ou cavidades
subterrâneas, em dispositivos ou redes de drenagem de águas pluviais,
esgotos e áreas sujeitas às inundações;
IV – infiltração de resíduos ou efluentes no solo sem tratamento prévio.

E destacou o que deve ser realizado quanto ao manejo adequado, o que inclui os
RCC:
Art. 17. Todos os resíduos sólidos previstos nesta Lei, que sejam gerados no
território do Município de Belém, deverão ser obrigatoriamente dispostos em
aterro sanitário devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente ou,
quando viável, tratados em usinas de triagem, reciclagem e compostagem de
resíduos, devidamente licenciados pelo órgão ambiental.

Conforme já descrito no item sobre os contratos de prestação de serviços de manejo
de resíduos sólidos, a municipalidade disponibiliza serviços específicos e regulares
de coleta de entulhos e outros materiais inertes categorizados como RCC através das
empresas contratadas para os Lotes 1 e 2 (Terraplena e B.A. Ambiental).

A coleta é essencialmente realizada através de roteiros utilizando-se caminhões do
tipo caçamba basculante com equipe formada de um motorista e dois ajudantes
301

operacionais munidos de ferramentas para auxílio à coleta. Há uso de
retroescavadeiras ou outros equipamentos quando necessário.

Há também empresas privadas que prestam os serviços de coleta, transporte e
destinação de RCC, contudo a maior parte da população não faz a contratação e
dispõe à coleta pública. Empresas de construção civil e obras cujo licenciamento
ambiental é exigido, este controle é realizado de maneira mais eficaz, através de
acompanhamento da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA, tocante à
exigência de elaboração e implementação de PGRCC bem como quanto à
fiscalização de licenças ambientais.

Entretanto a geração deste tipo de material é excessiva pela população e os serviços
não conseguem ser realizados de forma satisfatória devido ausência de colaboração,
conscientização e educação ambiental e sanitária da população.

Cabe ainda destacar no âmbito municipal a Lei n° 8.014/2000 que dispõe sobre a
coleta, transporte e destinação final de resíduos sólidos industriais e entulhos não
abrangidos pela coleta regular em aterros sanitários ou incineradores municipais.

As empresas prestadoras deste tipo de serviço de coleta e transporte devem ser
cadastradas junto à SESAN (Art. 3°) e, segundo Art. 14 devem informar mensalmente
a SESAN sobre os materiais coletados (caracterização quantitativa e qualitativa) e a
sua destinação.

A coleta e transporte de RCC deve ser realizado com adoção de técnicas e tecnologias
adequadas e observando-se as normas técnicas vigentes, tais como, neste caso, o
uso de caçambas estacionárias e caminhões poliguindastes no caso de entulhos.
As caçambas devem ter capacidade máxima de 7 m3, pintadas em cores “vivas”,
conter tarja refletora com 25 cm de largura e colocada horizontalmente e prever em
cada lateral o número operacional da caçamba, nome, telefone da empresa licenciada
para as atividades (que seja visível em uma distância mínima de 10 m), conforme
descrição contida no Art. 8°. Os veículos também devem ser identificados de modo
adequado.
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A Lei municipal descreve que a colocação, remoção e transporte das caçambas deve
obedecer ao que estabelece o Código de Posturas Municipal, a Lei Municipal de
Controle Urbanístico e o Código de Trânsito Brasileiro, sendo preterido que as
mesmas fiquem dentro do alinhamento predial ou do tapume da obra (Art. 17).

Segundo a norma municipal a operacionalização dos serviços poderá ser tal que a
SESAN indique locais e áreas que necessitem de aterro, em especial vias, terrenos e
áreas de baixada para descarregamento dos materiais.

11.2. FLUXOGRAMA DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Na Figura 223 apresenta-se um fluxograma resumo com o objetivo de ilustrar como
se dá a logística do manejo de resíduos da construção civil (RCC) e/ou inertes em
Belém.
Figura 223: Fluxograma Resumo dos Serviços de Coleta Regular de RCC.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

Como visto os resíduos coletados nos serviços regulares prestados pelas empresas
contratadas (Lotes 1 e 2) são transportados para destinação final no Aterro do Aurá
(Complexo de Destino Final do Aurá).
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11.3. DIAGNÓSTICO DOS SÍTIOS PARA A DISPOSIÇÃO FINAL DE RCC (BOTAFORAS)

O município possui quatro locais de destinação desses materiais, considerados
inertes. Trata-se do próprio Aterro do Aurá e há outros três locais de disposição final
de RCC considerados “bota-fora” e também utilizado como destino a resíduos de
poda/verdes e/ou limpeza de canais.

Salienta-se que para esses locais são levados diversos materiais não apenas
considerados como inertes, vindos da limpeza de canais principalmente, os quais
possuem carga orgânica elevada e/ou estão contaminados por esgotos sanitários de
residências e estabelecimentos comerciais presentes nas águas dos canais lançados
indevidamente; como também ocorre destinação a esses locais de materiais
recicláveis coletados nas limpezas dos canais e similares, tendo em vista a destinação
inadequada de resíduos pela população.

Tratam-se de Bota-foras localizados nos distritos de Icoaraci, de Mosqueiro e em
Outeiro gerenciados pelas Agências Distritais locais uma vez que seria inviável a
destinação na área do Aurá devido a distância. A localização esquemática desses
quatro locais é conforme a Figura 224.
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Figura 224: Mapa de Localização das áreas de Bota-fora.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – AMPLA, 2020.
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Tratam-se de áreas de particulares, úmidas e/ou de baixada para as quais são
destinados os materiais de modo se que realize aterro e nivelamento. A Lei n°
8.014/2000 prevê essa destinação, apesar de ter sido constatado a pouca adoção de
controles ambientais e operacionais. Observou-se apenas o uso de retroescavadeira
que faz o ajuste dos materiais no terreno e recobrimento eventual, se necessário.
Figura 225: Vista da Área do Bota-fora no Distrito de Icoaraci.

Fonte: Arquivo técnico Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
Figura 226: Vista da Área do Bota-fora no Distrito de Mosqueiro.

Fonte: Arquivo técnico Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

Como visto, essas áreas recebem ainda material oriundo das atividades de limpeza e
conservação urbana que são esses entulhos coletados, os resíduos de limpeza de
canais e valas de drenagem e resíduos verdes de poda e roçagem. Os resíduos
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verdes de poda e roçagem não são considerados resíduos inertes e/ou Classe A
segundo a Res. CONAMA N° 307/2002 e sim resíduos de origem orgânica.

Tendo em vista que há muita mistura de material orgânico uma vez que há destinação
indevida de outros tipos de resíduos inclusive de origem domiciliar, animais mortos,
resíduos recicláveis secos, etc., essas áreas apresentam inconformidades ambientais.
Não é realizada uma triagem anterior à destinação e/ou aterramento.
Figura 227: Exemplo coleta de materiais encaminhados ao Bota-fora do Distrito de Mosqueiro.

Fonte: Arquivo técnico Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

As áreas não são licenciadas e não acompanham um plano operacional. Não há
projeto específico para as áreas utilizadas como bota-fora. A partir do momento que
as áreas são identificadas, faz-se o uso no período necessário. Exaurindo-se e
obtendo-se o nivelamento necessário/desejado, novos lotes e/ou vias são adotadas
como destino.

Informa-se que mesmo bota-foras utilizados para fins de serviços públicos, as áreas
devem atender a um plano operacional e/ou projeto, bem como devem ser licenciadas
de modo a possuírem controles ambientais e operacionais mínimos que impeçam
danos ambientais e, inclusive uma prévia verificação se as áreas são adequadas e
não infringem áreas de proteção legal, por exemplo.
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O Bota-fora do Distrito de Icoaraci apresentava-se em melhor estado operacional,
sendo um local cercado e com acesso restrito às máquinas operacionais da Agência
Distrital.

Já o Bota-fora atualmente utilizado pela região de Mosqueiro encontra-se em estado
operacional inadequado, com diversos acúmulos de materiais não inertes e recicláveis
(o que não é o propósito do local). Não há acesso restrito, trata-se de um terreno
amplo, não cercado e uma área úmida no qual há moradores no entorno. A via de
acesso encontrava-se bastante precária, o que prejudica o transporte e afeta a
condição da manutenção dos caminhões.
Figura 228: Condições de acúmulo de resíduos no Bota-fora de Mosqueiro.

Fonte: Elaborado a partir do Arquivo técnico Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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12. DIAGNÓSTICO DAS SOLUÇÕES ADOTADAS PARA A GESTÃO DOS
RESÍDUOS SÓLIDOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE – RSS

Os Resíduos de Serviço de Saúde - RSS, por definição, são os resíduos resultantes
de atividades exercidas por estabelecimentos geradores que, por suas características,
necessitam de processos diferenciados no manejo. São considerados resíduos
perigosos (Classe I) por suas características escarificantes, contaminantes,
infecciosos e outras propriedades dependendo do tipo de material gerado, segundo
as diretrizes da NBR 10.004 (ABNT, 2004).

O gerenciamento dos resíduos dos serviços de saúde é de responsabilidade de cada
gerador, cabendo ao Poder Público Municipal o gerenciamento quando ele próprio for
o gerador e, realizar a fiscalização dos geradores privados.
Na esfera federal a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA , através da
Resolução RCD ANVISA n° 222, de 28 de março de 2018 na qual Regulamenta as
Boas Práticas de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS e dá
outras providências, apresenta as principais classes de RSS, Figura 229.
Figura 229: Exemplificação das Classes de Resíduos de Serviços de Saúde.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019 a partir da RDC Anvisa n° 222/2018.
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12.1. ATUAÇAO MUNICIPAL

Em Belém o órgão responsável principal pela fiscalização e exigência quanto ao tema
é o Departamento de Vigilância Sanitária Municipal, ligado à Secretaria Municipal de
Saúde - SESMA, conforme estabelecido na Lei Ordinária n° 7.341 de 18 de março de
1986, a qual estabeleceu as diretrizes gerais de administração, redefiniu a
organização administrativa do Executivo Municipal entre outras.

A SESMA, através do Departamento de Vigilância Sanitária, possui atribuições
técnicas para a fiscalização e monitoramento dos resíduos de serviços de saúde –
RSS provenientes dos estabelecimentos de assistência de saúde, conforme as
diretrizes da RDC n° 222/ANVISA, de 28 de março de 2018, a qual regulamenta as
Boas Práticas de Gerenciamento dos Resíduos de Serviços de Saúde e dá outras
providências.

As etapas do gerenciamento de RSS nas unidades devem estar descritas nos Planos
de gerenciamento de resíduos de serviços de saúde – PGRSS que devem ser
avaliados e aprovados pelo Departamento. O PGRSS é parte integrante e obrigatório
do licenciamento sanitário dos estabelecimentos de saúde.

A fiscalização consiste na investigação e vistoria do(s) local(is) para verificação do
cumprimento da legislação vigente incluindo-se a análise de documentos. Quando são
detectadas infrações em decorrência do não cumprimento de todas as etapas do
gerenciamento de forma adequada, o estabelecimento pode vir a sofrer sanções
através de processos administrativos sanitários próprios instaurados por lavratura de
auto de infração pelo Departamento.
Além dela, a SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente e a SESAN –
Secretaria Municipal de Saneamento

também

têm atribuições quanto ao

licenciamento e fiscalização da realização das atividades de manejo de resíduos de
serviços de saúde – RSS em Belém.
A SEMMA – Secretaria Municipal de Meio Ambiente também realiza fiscalização e
licenciamento ambiental de estabelecimentos que desempenham atividades
310

relacionadas aos serviços de saúde. As fiscalizações, quando ocorrem, são realizadas
através de vistorias aos estabelecimentos com o intuito de verificação se nestes estão
sendo implementadas ações que favoreçam o adequado gerenciamento de resíduos
de serviços de saúde – RSS.

As vistorias e/ou exigências são no sentido que os estabelecimentos apliquem as
determinações da RDC n° 222/2018 (ANVISA) e que tais estabelecimentos contratem
empresas especializadas (e que possuam licenças ambientais), as quais sejam
responsáveis pelas etapas de coleta, transporte e destinação final adequada dos RSS.
A SEMMA possui Termo de referência – TR específico para a elaboração dos PGRSS.
A SESAN – Secretaria Municipal de Saneamento também realiza fiscalização nos
estabelecimentos de atenção à saúde humana e animal com o intuito de promover a
aplicação do gerenciamento ambiental dos resíduos gerados a partir da operação
dessas atividades no município.

A operacionalização dos serviços de coleta, transporte e tratamento dos RSS dos
estabelecimentos municipais geradores é executada é realizada pela empresa
Terraplena Ltda, atualmente através do contrato Emergencial nº 05/2019 com a
SESAN.

A destinação e tratamento ocorre na Empresa Transcidade EIRELI (Cidade Limpa), a
qual é devidamente cadastrada na SESAN e possui licenciamento ambiental da
unidade.

Além do manejo adequado, as unidades de saúde municipais também têm a
obrigação de estarem elaborando e implementando em suas dependências o Plano
de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde – PGRSS conforme RDC
ANVISA n° 222/2018 e a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, PNRS, Lei n°
12.305/2010.

Segundo levantamento realizado junto ao município nenhuma unidade pública de
saúde possui seu(s) Plano(s) elaborado(s), o que está em desacordo com as
legislações existentes e acaba por potencializar prejuízos ao gerenciamento
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adequado desses materiais gerados, bem como podendo até causar contaminações
e acidentes aos funcionários das unidades e aos usuários. Esta problemática é de
cunho gerencial e/ou administrativo e necessita ser sanada com urgência pela
Secretaria Municipal de Saúde – SESMA sob pena de fiscalização da VISA Municipal
e outras instâncias fiscalizatórias.

A ausência deste tipo de documentação de apoio gerencial às unidades acaba por
favorecer um mau gerenciamento dos resíduos sólidos desde a sua geração, pois
apenas possuir a coleta e destinação adequada não garante todo o fluxo do manejo.

A título de exemplificação foi realizada visita técnica no Hospital de Pronto Socorro
Mário Pinotti, Figura 230, em agosto de 2019, por técnicos do Consórcio EGIS/Ampla
acompanhado de funcionários da SESMA e do DRES.
Figura 230: Fachada do Hospital de Pronto Socorro Mario Pinotti.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Na unidade foi visitado abrigo externo utilizado para armazenamento dos resíduos
antes da coleta. Pode-se verificar, Figura 231, que o local é de alvenaria, possuindo
separação para os Resíduos dos Grupos A e E dos Resíduos Comuns classificados
como do Grupo D, embora não haja identificação visual nas portas.
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Figura 231: Vista geral do abrigo externo de acondicionamento dos RSS.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Observou-se que o piso e as paredes são revestidos de azulejo para facilitar o
processo de limpeza e higienização do local, estando de acordo com a normativa RDC
222/2018 em seu Art. 35 que trata do Abrigo Externo.

No entanto, os resíduos são armazenados diretamente no chão, não sendo utilizados
coletores/contentores o que está em desacordo com as Boas Práticas apresentadas
na a RDC 222/2018, a qual recomenda a utilização de coletor para acondicionar os
sacos com resíduos temporariamente e facilitar o manejo.

Na Figura 232 é possível observar caixas especiais de acondicionamento de resíduos
da classe E (tidos como escarificantes e/ou perfurocortantes contaminados) sendo
colocadas no chão e, ainda misturadas com os resíduos Classe A (infectantes). Essa
situação também mostra ausência do adequado gerenciamento dos resíduos e
podendo ser foco de acidentes e/ou contaminações.
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Figura 232: Abrigo externo de RSS - Grupos A e E.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

No abrigo externo o armazenamento dos Resíduos Classe D também não estava
adequado. Não se verificou também a utilização dos coletores/contentores e o
ambiente que possuía aberturas para ventilação não apresentava tela de proteção
contra acesso de vetores e outros insetos. Foi ainda verificada a presença de roedores
no local, conforme observa-se na Figura 233.
Figura 233: Abrigo externo de RSS – Grupo D, Resíduos Comuns.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Com relação ao acesso ele se apresentava adequado tanto para o transporte interno
quanto para o acesso dos veículos de coleta externa de RSS. O local possui portas
“internas” no pátio do Hospital de Pronto Socorro e “externas” diretamente na rua,
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conforme a Figura 234. Pode-se observar que apesar de possuir cadeados, as portas
encontravam-se abertas no momento da visita técnica, com potencial para ocorrência
de acidentes e/ou acesso de pessoas não autorizadas a esses materiais, conforme é
possível exemplificar na Figura 234. Trata-se de outro foco de descuido gerencial
perante o manejo de RSS nesta unidade.
Figura 234: Acesso externo do abrigo de RSS no Hospital visitado.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Diante do exposto, pode-se constatar que a situação do Abrigo Externo da Unidade
visitada não estava adequada frente as boas técnicas no gerenciamento dos Resíduos
dos Serviços de Saúde e cumprimento da Lei n° 12.305/2010 que estabelece a
obrigatoriedade da elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRSS).

Esta situação, pode-se dizer, é comum a outras unidades de saúde municipais e
configura uma ausência de gestão administrativa e técnica adequadas do tema, bem
como ausência de atuação da Vigilância Sanitária Municipal frente à fiscalização do
gerenciamento, mesmo quando o responsável é o município.

Também se realizou visita técnica à Unidade de Saúde Municipal localizada na Ilha
de Cotijuba (Figura 235) para verificar a situação tanto de um grande gerador, como
foi com o Hospital de Pronto Socorro, quanto de um pequeno gerador público
municipal.
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Figura 235: Fachada da Unidade Básica de Saúde da Ilha de Cotijuba.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Na unidade também foi visitado abrigo externo utilizado para armazenamento dos
resíduos. Pode-se verificar (Figura 236) que o local é de alvenaria, possuindo
separação para os Resíduos dos Grupos A e E, dos Resíduos Comuns do Grupo D,
embora não haja identificação visual nas portas.
Figura 236: Vista geral do abrigo externo de acondicionamento temporário dos RSS.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Observou-se que o piso e as paredes não são revestidos de azulejo, dificultando o
processo de limpeza e higienização do local, estando em desacordo com o que
preconiza a normativa da ANVISA, a RDC 222/2018 em seu Art. 35 que trata do Abrigo
Externo. Porém, os resíduos encontravam-se devidamente armazenados em
coletores/contentores estando de acordo com as Boas Práticas apresentadas na RDC
n° 222/2018, diferentemente do que foi observado no Hospital.
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Figura 237: Abrigo externo de RSS - Grupos A e E.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Entretanto, similar ao outro local visitado, pode-se constatar que a situação do Abrigo
Externo da Unidade de Saúde de Cotijuba não estava totalmente adequada frente às
boas técnicas no gerenciamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde e cumprimento
da Lei 12.305/2010, que estabelece a obrigatoriedade da elaboração dos Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos das Unidade de Saúde.

12.2. COLETA, TRANSPORTE E TRATAMENTO DOS RSS MUNICIPAIS
O município é um potencial gerador de resíduos de serviços de saúde – RSS uma vez
que as unidades municipais de atenção à saúde geram diariamente estes tipos de
resíduos em suas atividades de atenção básica à saúde.

Os resíduos são coletados com frequência semanal por equipe e veículo específico
para tal que passa nas unidades existentes em Belém. O município possui 86
unidades de atendimento à saúde vinculadas à atenção básica, gerenciados pela
Secretaria Municipal de Saúde - SESMA, conforme se apresenta descrição abaixo no
Quadro 85.
Os RSS dos Grupos “A” e “E” gerados nessas unidades são coletados pela empresa
Terraplena LTDA. Os resíduos do Grupo “D” são caracterizados como resíduos
comuns e equiparados aos domiciliares convencionais e, portanto, são coletados pela
coleta municipal convencional normal que ocorre nas localidades em que se inserem
nos Lotes 1 ou 2.
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Quadro 85: Unidades Públicas Municipais de Saúde – Geradores de RSS.
ESTABELECIMENTOS GERADORES DE RESIDUOS DE SAUDE MUNICIPAIS
ORD
.

ESTABELECIMENTO

ENDEREÇO
nº 100

PERIMETRO

.01

HPSM GUAMÁ

Rua São Miguel

.02

IPAMB

Av. Almirante Barroso nº 1320

Com Tv. Eneas Pinheiro

.03

UMS CURIÓ

Pass. Alberto Engenhard s/nº

1ª de Dezembro e Lomas Valentina

.04

HPSM MARIO PINOTTI

Tv. 14 de Março s/nº

Com Rua Bernal do Colto

.05

UMS TELEGRAFO

Rua do Fio s/nº

Pass. São João e Pass. São Pedro

.06

UMS VILA DA BARCA

Tv. Coronel Luis Bentes s/nº

AV. Pedro Alvares Cabral e Beira Mar

.07

UMS SACRAMENTA

Av. Senador Lemos s/nº

Com Dr. Freitas

.08

UMS BENGUI I

Rua Benfica s/nº

Com Trav. São Pedro

.09

UMS BENGUI II

Pass. Marciel

Com Trav. Ferreira Filho

.10

UMS TAPANÃ

Rua São Clemente s/nº

Com Rua Irmâ Adelaide

.11

SERVIÇO 192

Tv. Castelo Branco

Entre Antônio Barretoe Dr. Moraes

.12

UMS JURUNAS

Av. Fernando Guilhon nº 400

Entre Breves e Bernardo Sayão

.13

UMS TERRA FIRME

Pass. São João s/nº

Com Rua da Liberdade - Terra Firme

.14

UMS MARAMBAIA

Rod. Augusto Montenegro s/nº

.15

UMS CASA DIAS

Rua Diogo Moia nº 1119

Maranbaia
Entre 14 de Março e Alcindo Cacela Umarizal

.16

UMS CONDOR

Rua Lauro Malcher nº 285

Entre Padre Eutiquio e Apinages

.17

CASA BUCAL

Tv. Piedade nº 573

Entre Henrique Gurjão e Rua Tiradentes

.18

COAS

Tv. Padre Eutiquio nº 555

Praça da Bandeira Comercio

.19

SESMA

Tv. Padre Eutiquio nº 543

Praça da Bandeira Comercio

.20

DEVISA SESMA

Com Manoel Barata

.21

UMS GUAMÁ

Av. Presidente Varga
Trav. Barão de Igarapé Mirim nº
479

.22

CASA ANDRÉA

Av. Senador Lemos

.23

UMS CABANAGEM

Rua São Paulo s/n

Entre Rua Olinpia e Rua São Pedro

.24

UMS OUTEIRO

Rua Manoel Barata s/nº

Com Rua Nossa Senhora das Graças

.25

UMS ICOARACI

Rua Manoel Barata s/nº

Entre Rua Itaboraí e Rua São Roque

.26

IPAMB ICOARACI

Tv. Pratiquara S/N

Com Juvencio Silva

.27

UMS CREMAÇÃO

Av. Alcindo Cacela S/N

.28

CASA MULHER

Tv. Bom Jardim - 370

Esquina Com São Miguel - Cremação
Entre Veiga Cabral e Triunvirato - Cidade
Velha

.29

ANBULATÓRIO PARA VIDA

Av. Roberto Camelier s/n

.30

Rua Domingos Marreiros, 1664

Entre 14 de Abril

.31

UMS FATIMA
DEP. VIG. SANITARIA
ANGUSTURA

Trav. Angustura

Av. Duque de Caxias/ Av. 25 de Setembro

.32

UFS CANAL DA PIRAJA

Tv. Barão do Triunfo, s/n

Com Rua Nova

.33

UFS CANAL DA VISCONDE

.34

UFS CANAL DO GALO I

Tv. Humaitar, 621

Av. Pedro Miranda com Antonio Erverdosa

.35

UFS CANAL DO GALO II

.36

UFS SÃO JOAQUIM

.37

UFS AGUA CRISTAL

.38

UFS BARREIRO I

Pass. Mirandinha s/n,

Prox. Canal São Joaquin

.39

UFS BARREIRO II

Pass. São Sebastião

Prox. Canal São Joaquin

.40

UMF AGUA CRISTAL

Rua da Mata

Com Pass. União

.41

UMS TAVARES BASTOS

Av. Tavares Bastos, 631

Prox Pedro Alvares Cabral - Maranbaia

.42

Av. Almirante Barroso s/n

Entre Tavares Basto e Julio Cersa

.43

UFS SETANS
UMS PROVIDENCIA

Conj. Providencia

Av. Norte s/n - Val-de-Cães

.44

PARAISO DOS PASSAROS

Av. dos Tucanos s/n

Com Rua Principal

.45

UMS PRATINHA

Rod. Artthr Bernardes, s/n

Com Pass. Santo Antônio

.46

UFS PARAISO VERDE

Av. João Paulo II S/N

Com Rua Curio Utinga

.47

CASA MENTAL ADOLECENTE

Tv. Castelo Branco s/n

Entre José Malcher e Av. Magalhães Barata

s/nº
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Com Pass. Bandeirantes I e II - Guamá

Com Liberato de Castro

ESTABELECIMENTOS GERADORES DE RESIDUOS DE SAUDE MUNICIPAIS
ORD
.

ESTABELECIMENTO

ENDEREÇO

PERIMETRO

.48

CASA MENTAL ADULTO

Av. José Bonifacio s/n

Entre Gentil e Conselheiro

.49

UFS RADIONAL

Radional II Q F S/N

Condor

.50

UFS RIACHO DOCE

Rua do Olaria s/n

Com Riacho doce Guamá

.51

UFS PARQUE AMAZONIA I

Av. Perimetral nº 11

Com Passagem 27 de Setenbro - Terrafirme

.52

UFS PARQUE AMAZONIA II

AV. Celso Malcher, nº956

Proximo a Eletronorte

.53

Rua São Domingos nº 414

Esquina com TV. 02 de Julho

Trav. Angustura

Av. Duque de Caxias/ Av. 25 de Setembro

Rod. Augusto Meira Filho km 25

Mosqueiro

Rodovia BL 13 s/nº

Mosqueiro

.57

UFS TERRA FIRME
DEP. VIG. SANITARIA
ANGUSTURA
PFS FURO DAS
MARINHAS(Mosqueiro)
PFS SUCURIJUQUARA
(Mosqueiro)
UMS BAÍA DO SOL(Mosqueiro)

Av. Beira Mar s/nº

Mosqueiro

.58

UMS CARANANDUBA

Praça de Carananduba s/nº

Mosqueiro

.59

HOSP. MUN. MOSQUEIRO

Rua 15 de Novembro s/nº

Mosqueiro

.60

Praça da Vila

Mosqueiro

.61

IPAMB MOSQUEIRO
UMS MARACAJÁ

Trav. Siqueira Mendes s/nº

Mosqueiro

.62

UMS AEROPORTO

Rua do Pouso s/nº

Mosqueiro

.63
.64

UFS ÁGUAS LINDAS
TRIBUNAL DE CONTAS
MUNICIPAL

.65

CAMARA MUNICIPAL

.66

DEFESA CIVIL
UMS SIDERAL

Travesa Campos Sales

Entre Bolevar Cartilho França e 15 de
Nevembro

Rod. Augusto Montenegro

Rua Principal Conj. Sideral

WE 08 s/nº

Conjunto Satélite

.69

UMS SATÉLITE
UMS MAGUARI

Alamada 15 s/nº

Conjunto Maguari

.70

UFS AGULHA

Tv. Souza Franco nº 28 V

Entre Rua Oito de Maio Tv. São Jesé Icoaraci

.71

UFS FAMA

Rua da Tucumaera s/n

Oteiro

.72

UFS FIDELIS

Rua Pantanal s/n

Oteiro

.73

UFS PARACURI

Pass. Malra nº 218

Iocoaraci

.74

Com Rua Hervert de Souza

.75

UFS CONJ. EDUARDO ANGELIM Rua 17 de Abril
ZOONOSES
Av. Augusto Monte Negro

.76

UFS MANGUEIRÃO

Rua São João nº 5

Av. Trans Mangueirão

.77

UFS PARQUE VERDE

Rua Yamada s/n

.78

Tv. Bonjardim nº370

.79

CASA DA MULHER
ABRIGO JOÃO DE DEUS

Com Rua Antonio Vilela
Entre Veiga Cabral e Trulvirato - Cidade
Velha

.80

CASA DO IDOSO

Av. Almirante Barroso

Entre Vileta e Humaita

.81

UMS AGUAS LINDAS

Conj. Verdejante I Q A2 S/N

.82

PFS MALVINAS

.83

UFS QUERUBIM

Mosqueiro

.84

ASS. PÃO DE SANTO ANTONIO

AV. José Bonifacio - 1753

Esquina com Tv. Paz de Souza

85

UPA SACRAMENTA

AV. DR. FREITAS

Entre Senador Lemos e Pedro Miranda

86

HOSPITAL SAMARITANO

Trav. Lomas Valentina

Esquina co Av. João Paulo II

.54
.55
.56

.67
.68

Fonte: Cedido pela SEMMA, 2019.

No mapeamento apresentado na Figura 238 pode-se observar espacialmente os
geradores municipais de RSS alocados por bacia hidrográfica definida para Belém.
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Figura 238: Localização dos Geradores Municipais de RSS por bacia hidrográfica.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Nos locais acima apresentados, a empresa Terraplena executa os serviços conforme
um Plano Operacional de Coleta dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS). Este
Plano contém uma planilha com roteiros de coleta que ocorrem de segunda-feira a
sábado e que indicam a quantidade de estabelecimentos municipais atendidos em
cada dia da semana, os roteiros propostos, períodos de trabalho e as frequências de
coleta consideradas para cada estabelecimento. Os estabelecimentos classificados
como grandes geradores (hospitais, prontos socorros e unidades de saúdes de maior
porte), possuem frequência diária de coleta, excluindo-se apenas os domingos.

Os serviços de coleta e transporte dos RSS municipais é realizado por equipe
composta por 01 motorista e 01 ajudante. O veículo destinado à coleta dos RSS é
provido de carroceria especial, fechada, revestida com material liso, impermeável,
estanque, com capacidade volumétrica para atender a demanda do recolhimento de
todos os resíduos de serviço de saúde gerados no Município de Belém, conforme
apresentado no Manual de Saneamento da SESAN/2018.

Para o tratamento dos RSS gerados nos estabelecimentos municipais, a empresa
Terraplana possui contrato com a empresa Transcidade EIRELI (Cidade Limpa), a
qual é devidamente cadastrada na SESAN e possui licenciamento ambiental da
unidade operacional sendo a licença ambiental de Operação - LO No 10.460/2017,
com validade até fevereiro de 2022.

Esta Unidade de Tratamento dos RSS está localizada na Estrada Santana do Aurá,
S/N, Loteamento Vila do Aurá, no Bairro Aurá, conforme mapeamento apresentado
na Figura 239.
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Figura 239: Localização da Unidade de Tratamento de RSS que recebe os resíduos gerados
pelos estabelecimentos municipais.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Para o presente diagnóstico foi realizada visita técnica em agosto de 2019 por técnicos
do Consórcio Egis/Ampla, membros da SESAN/DRES e da SESMA na Unidade de
Tratamento que recebe os RSS municipais. À título de conhecimento apresentam-se
na Figura 240 e Figura 241 imagens gerais do local.
Figura 240: Imagem geral do pátio interno da empresa “Cidade Limpa”.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Figura 241: Imagem do local onde ficam os Incineradores para tratamento térmico dos RSS Empresa “Cidade Limpa”.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

Conforme consta na Licença Ambiental de Operação - LO No 10.460/2017 a atividade
licenciada refere-se a: “Incineração de Substâncias e/ou Produtos Perigosos”. O local
é licenciado para a atividade de 04 incineradores, sendo 01 Incinerador para receber
os RSS e outros 03 para receber outros tipos de Resíduos Perigosos – Classe I (NBR
10.004 da ABNT, 2004).
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12.3. ASPECTOS

DA

GESTÃO

E

FISCALIZAÇÃO

QUANTO

AOS

ESTABELECIMENTOS PRIVADOS
Os geradores privados de resíduos de serviços de saúde – RSS tais como consultórios
médicos, consultórios odontológicos, clínicas veterinárias e de saúde humana,
prestadores de serviços ligados à estética, saúde complementar, unidades
laboratoriais e de diagnóstico por imagem, tatuadores e similares, farmácias e/ou
drogarias, entre outros, são fiscalizados pela SESMA/Vigilância Sanitária frente à
obediência das normas e legislações quanto ao manejo de RSS. Esse
acompanhamento é realizado anualmente através da emissão de Alvarás Sanitários
a esses geradores privados específicos.

Quando da renovação e/ou emissão de Alvará é solicitado aos estabelecimentos cópia
do contrato com empresa especializada e licenciada que realize a coleta, transporte e
tratamento dos RSS, no entanto não é cobrado o Plano de Gerenciamento dos RSS
destes estabelecimentos, o que é indevido à legislação existente no tema.
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13. DIAGNÓSTICO

DOS

GERADORES

SUJEITOS

AO

PLANO

DE

GERENCIAMENTO ESPECÍFICO OU SUJEITOS À LOGÍSTICA REVERSA
OBRIGATÓRIA

13.1. LOGÍSTICA REVERSA

A logística reversa é um instrumento entendido conforme apresentado no Item XII, Art.
3°, Lei Federal n° 12.305/2010:
XII – logística reversa: instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados
a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial,
para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra
destinação final ambientalmente adequada;

O Art. 33 da Lei Federal n° 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos – PNRS menciona que:
São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa,
mediante retorno dos produtos após o uso pelo consumidor, de forma
independente do serviço público de limpeza urbana e de manejo dos resíduos
sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de:
I - Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos
cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso (...);
II – pilhas e baterias;
III – pneus;
IV – óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V – Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI – Produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

As relações entre a logística reversa, a responsabilidade compartilhada e os acordos
setoriais podem ser ilustrados esquematicamente conforme a Figura 242.
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Figura 242: Relação entre responsabilidade compartilhada, logística reversa e acordos setoriais segundo
PNRS.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla (2019) a partir da Lei n° 12.305/2010.

Cenário Nacional e Municipal

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº
12.305/2010, dedicou especial atenção à logística reversa e definiu três diferentes
instrumentos que poderão ser usados para a implantação da logística reversa:
regulamento, acordo setorial e termo de compromisso.

De acordo com o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos
Sólidos (SINIR, 2018), por permitir grande participação dos atores envolvidos na
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, o acordo setorial tem
sido o instrumento preferencial escolhido pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA)
para a implantação da logística reversa.

Os acordos setoriais são atos de natureza contratual, firmados entre o Poder Público
e os fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes, visando a implantação
da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos (SINIR, 2018).
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A implantação da logística reversa no Brasil ocorre através do Comitê Orientador para
a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, disposto pelo Decreto nº
7.404/2010.

O processo de implantação por meio de um acordo setorial poderá ser iniciado pelo
Poder Público ou pelos fabricantes, importadores, distribuidores ou comerciantes dos
produtos e embalagens referidos no Art. 18 do Decreto nº 7.404/2010.

No cenário nacional existem cadeias de logística reversa já implantadas e outras em
implantação, conforme Quadro 82. Anteriormente à promulgação da Lei nº
12.305/2010 já existiam cadeias com sistema de logística reversa implantadas, tais
como de pneus inservíveis, embalagens de agrotóxicos, óleo lubrificante usado ou
contaminado e de pilhas e baterias. No Quadro 86 pode-se observar o panorama geral
e as ações municipais frente a cada segmento de resíduos com logística reversa.
Quadro 86: Panorama geral da logística reversa frente aos acordos setoriais e situação do
município de Belém.
Resíduo com
Situação de Belém – Acordos
Logística Reversa
Normativas
Setoriais
Obrigatória

Resolução CONAMA nº 416/2009
Dispõe sobre a prevenção à degradação
ambiental causada por pneus inservíveis
e sua destinação ambientalmente
adequada, e dá outras providências.

Pneus*

Pilhas e Baterias*

Lei Nº 8301, de 19 de janeiro de
2004. Dispõe Sobre a Coleta,
Destinação Final e Reutilização de
Embalagens e Garrafas Plásticas
e Pneumáticos, e dá Outras
Providências.

A Reciclanip é a entidade gestora
do sistema de Logística Reversa
Instrução Normativa IBAMA n° 1, de 18 de
de pneus inservíveis no Brasil.
março
de
2010
Institui, no âmbito do IBAMA, os
O Município não possui Convênio
procedimentos
necessários
ao
assinado com a Reciclanip.
cumprimento da Resolução CONAMA nº
416, de 30 de setembro de 2009, pelos
O Estado do Pará possui 17
fabricantes e importadores de pneus
Pontos de Coleta de Pneus
novos, sobre coleta e destinação final de
Cadastrados
pela
Reciclanip
pneus inservíveis.
(mapeamento abaixo).

Resolução nº 401, de 04/11/2008
Estabelece os limites máximos de
chumbo, cádmio e mercúrio para pilhas e
baterias comercializadas no território
nacional e os critérios e padrões para o
seu
gerenciamento
ambientalmente
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Não há local cadastrado em
Belém.
Lei Municipal Lei nº 8.114/2002.
Estabelece a obrigatoriedade do
recolhimento de pilhas, baterias
congêneres pelos comerciantes.

Resíduo com
Logística Reversa
Obrigatória

Normativas

Situação de Belém – Acordos
Setoriais

adequado, e dá outras providências.
Instrução Normativa IBAMA n° 8, de 30 de
setembro
de
2012
Institui, para fabricantes nacionais e
importadores, os procedimentos relativos
ao controle do recebimento e da
destinação final de pilhas e baterias ou de
produtos que as incorporem.
Lâmpadas
Fluorescentes de
Vapor de Sódio e
Mercúrio e de Luz
Mista*
Produtos
Eletroeletrônicos e
seus Componentes*

Resíduos e
embalagens de
Agrotóxicos*

Implantado (acordo setorial assinado em
27/11/2014. Publicado em 12/03/2015).
Em Implantação (acordo setorial assinado
em
31/10/2019.
Publicado
em
19/11/2019).
RESOLUÇÃO CONAMA nº 465, de 5 de
dezembro de 2014. Dispõe sobre os
requisitos e critérios técnicos mínimos
necessários para o licenciamento
ambiental
de
estabelecimentos
destinados
ao
recebimento
de
embalagens de agrotóxicos e afins,
vazias ou contendo resíduos.

Não há.

Não há.

Não há.

Jogue Limpo – Logística Reversa
de Lubrificantes.

Embalagens
Plásticas de Óleos
Lubrificantes*

Embalagens em
Geral

Embalagens de Aço

Implantado (acordo setorial assinado em
19/12/2012 e publicado em 07/02/2013).
Ele tem como objetivo garantir a
destinação
final
ambientalmente
adequada das embalagens plásticas
usadas de óleos lubrificantes de um litro
ou menos. Trata-se do primeiro sistema
de logística reversa instituído nos termos
da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

O Instituto Jogue Limpo é uma
associação
de
empresas
fabricantes ou importadoras de
óleo lubrificante. É a entidade
gestora responsável por realizar a
logística reversa das embalagens
plásticas de óleo lubrificante
usadas e de óleo lubrificante
usado ou contaminado (OLUC).
Não identificada atuação no
Estado do Pará.
Lei Nº 8301, de 19 de janeiro de
2004.

Implantado (acordo setorial assinado
Dispõe
Sobre
a
Coleta,
em 25/11/2015.
Publicado
Destinação Final e Reutilização de
em 27/11/2015).
Embalagens e Garrafas Plásticas
e Pneumáticos, e dá Outras
Providências.

Implantado (termo de compromisso
assinado em 21/12/2018. Publicado em
27/12/2018).
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Resíduo com
Logística Reversa
Obrigatória

Normativas

Situação de Belém – Acordos
Setoriais

Medicamentos

Em Implantação (proposta de Decreto
elaborada e consulta pública realizada.
Aguarda próxima etapa de análise das
contribuições recebidas na Consulta
Pública e elaboração da minuta final do
Decreto).

Lei Ordinária nº 9.268/2017 a qual
dispõe sobre a coleta de
medicamentos vencidos ou não
utilizados por pontos de venda de
medicamentos
instalados
no
Município de Belém, e dá outras
providências.

*Resíduos com Logística Reversa Obrigatória segundo PNRS.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.

A cidade de Belém conhecedora da importância de ser elaborar Políticas Públicas
que direcionem o adequado manejo dos resíduos sólidos elaborou a Lei N° 8.114 de
07 de janeiro de 2002, dispondo sobre a obrigatoriedade do recolhimento de pilhas,
baterias e congêneres pelos comerciantes, ficando estes obrigados a aceitar como
depositários esses produtos quando descarregados, para seu posterior recolhimento
por seus fabricantes ou revendedores.

Os estabelecimentos devem dispor de local próprio contendo recipiente apropriado,
devidamente identificado e sinalizado, para depósito temporário desses produtos
pela população, ficando expressamente proibida a sua posterior destinação como
lixo comum (art. 1º e 2º da Lei nº 8.114/2002).

A norma acima mencionada também regulamenta obrigações aos fornecedores ou
revendedores, restando obrigatório o recolhimento, do mesmo modo que a
reciclagem ou a destinação final adequada (Art. 3º, da Lei 8.114/2002).

No tocante ao sistema de coleta seletiva e logística reversa, notou-se uma grande
evolução também do Município em possuir em seu arcabouço legal normas que
trazem a participação do poder público local na coleta seletiva e na logística reversa,
assim como a participação e responsabilidade dos fabricantes, importadores,
distribuidores e comerciantes acerca do ciclo de vida dos produtos.

Contudo, não foram detectadas na pesquisa outras normas que tratem de diferentes
tipos de resíduos, por exemplo, lixos tecnológicos, tais como computadores, televisão
e eletrodoméstico no geral.
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Com relação ao Sistema de Logística Reversa o Município de Belém demonstra de
forma significativas mudanças no tocante à aplicação da logística reversa, o que
pode ser observado nas Leis 8.014/2000, 8.414/2002, 8.301/2004, 9.007/2013 e
8.693/2018, as quais viabilizaram em seu corpo legal instrumentos de ações para a
coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial,

para

reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada, de acordo com o artigo 3º, inciso XII, da Lei
12.305/2010.

No Estado do Pará há 17 Pontos de Coleta de Pneus cadastrados na Reciclanip,
conforme localização apresentada no mapeamento da Figura 243 Figura 243.
Destaca-se que não há unidade em Belém.
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Figura 243: Localização dos Pontos de Coleta de Pneus no Estado do Pará.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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Outras Ações Implantadas

Em nível Estadual merece destaque o Art. 7º do Decreto nº 1.354/2015, o qual
estabelece diretrizes para a promoção do desenvolvimento sustentável nas
contratações realizadas pela Administração Pública Estadual, a logística reversa
encontra-se dentre as obrigações contratuais que visam à promoção da
sustentabilidade nas contratações públicas.

A Universidade Federal do Pará (UFPA) realiza ações para a logística reversa de
cartuchos e toners de impressoras. Nas licitações de aquisição de toner e cartucho
realizadas pela UFPA, dentro da Agenda de Compras, está previsto que as empresas
contratadas são responsáveis pela destinação ambientalmente adequada para esses
materiais quando já tiverem sido completamente utilizados (UFPA, 2018).

O Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região, localizado no município de Belém,
também realiza a logística reversa de cartuchos e toners de impressora, além de
abordar as cadeias de lâmpadas fluorescentes e de pilhas e baterias.

Além disso, de acordo com a Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará
- SEMAS (2015), a prática de logística reversa de óleos lubrificantes vem sendo
realizada em postos de combustíveis de Belém e em alguns municípios do estado do
Pará.

Esta prática foi incentivada através do I Encontro Estadual sobre Logística Reversa
de Óleos Lubrificantes ocorrido em 30 de janeiro de 2015 em Belém, aumentando a
capilaridade da rede de veículos que faz a captura do óleo lubrificante usado para
outros destinos e tratamento para reuso.

13.2. PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que estão sujeitos a elaboração
de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) os responsáveis por:
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Estabelecimentos de Serviços de Saúde;



Empresas da Construção Civil;



Serviços Públicos de Saneamento Básico;



Empresas e terminais de transporte;



Atividades Industriais;



Mineradoras;



Estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos
perigosos ou não compatíveis aos resíduos domiciliares.

A Administração Municipal não possui cadastro de geradores passíveis a elaboração
de PGRS. De acordo com informações obtidas junto à Secretaria Municipal de Meio
Ambiente - SEMMA, todas as indústrias instaladas no município possuem PGRS, por
este plano ser parte integrante do processo de licenciamento ambiental, conforme Lei
N0 12.305/2010:
“Art. 24. O plano de gerenciamento de resíduos sólidos é parte integrante do
processo de licenciamento ambiental do empreendimento ou atividade pelo
órgão competente do SISNAMA.
§ 1o Nos empreendimentos e atividades não sujeitos a licenciamento
ambiental, a aprovação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos cabe
à autoridade municipal competente”.

É importante o município possuir cadastro dos geradores sujeitos à elaboração de
PGRS, pois a partir deste cadastro poderá ser efetuada a fiscalização e
acompanhamento destes geradores no que tange a elaboração do PGRS. Apresentase, no Quadro 87, um resumo da situação dos estabelecimentos passíveis a
elaboração do PGRS e a atuação municipal nestes tipos de geradores.
Quadro 87: Situação dos estabelecimentos passíveis a elaboração do PGRS.
Estabelecimentos que devem elaborar PGRS
Situação do PGRS/Atuação de Belém
Estabelecimentos de Serviços de Saúde

Não é cobrado o PGRSS pela Vigilância
Sanitária

Empresas da Construção Civil

Não é cobrado

Serviços Públicos de Saneamento Básico

Não é cobrado

Empresas e terminais de transporte

Não é cobrado
É cobrado o PGRS no licenciamento
ambiental

Atividades Industriais
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Estabelecimentos que devem elaborar PGRS
Situação do PGRS/Atuação de Belém
Estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços que gerem resíduos perigosos ou não
É cobrado o PGRS pela SEMMA
compatíveis aos resíduos domiciliares
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019 a partir de informações repassadas pela
Prefeitura.

A seguir apresenta-se um detalhamento sobre os principais resíduos sujeitos à
elaboração dos PGRS segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Com relação
aos resíduos de serviços de saúde – RSS e resíduos da construção civil – RCC os
aspectos já foram tratados neste diagnóstico em itens específicos.
Resíduos de Serviços de Saneamento

Com relação aos resíduos gerados nos Sistemas de Abastecimento de Água e
Esgotamento Sanitário - operados pela Companhia de Saneamento do Estado do
Pará - COSANPA, não foram verificadas a existência de PGRS das Unidades
Geradoras.

Nas Estações de Tratamento de Água os resíduos como o lodo do processo de
decantação são destinados ao sistema de drenagem.
No caso das Estações de Tratamento de Esgoto – ETE, os resíduos coletados nos
gradeamentos e o lodo seco das ETEs (as poucas em operação), foi informado por
técnicos da COSANPA em visita técnica às unidades, que havia um acordo com a
Prefeitura e estes resíduos eram encaminhados para o Aterro do Aurá.
Resíduos Agrossilvopastoris

De acordo com a Lei Federal n° 12.305/2010 os resíduos agrossilvopastoris são
aqueles gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos os
relacionados a insumos utilizados nessas atividades. Segundo o Sistema Nacional de
Informações sobre Resíduos - SINIR (2011), os resíduos agrossilvopastoris são
separados em resíduos orgânicos, resíduos inorgânicos e os resíduos domésticos da
área rural.
334

Os resíduos agrossilvopastoris orgânicos são aqueles provenientes de silvicultura e
extrativismo. De acordo com o Diagnóstico dos Resíduos Agrossivopastoris do
Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas - IPEA (2011), no Pará, 86% dos
resíduos orgânicos agrossilvopastoris gerados são provenientes das atividades de
extrativismo vegetal e 14% da silvicultura. Dentre a grande quantidade de resíduos
gerados na produção extrativista, a maior parte é oriunda da etapa da colheita
(6.409.226,75 m³/ano), conforme Figura 244.
Figura 244: Resíduos Agrossilvopastoris e do Extrativismo no Estado do Pará (%).

14%

86%

Silvicultura

Extrativismo

Fonte: Ipea, 2011.
Figura 245: Resíduos Agrossilvopastoris e do Extrativismo no Estado do Pará (em m 3/ano).
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Processamento Mecânico

Silvicultura
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Fonte: Ipea, 2011.

De acordo com o Panorama do IBGE (2018), no município de Belém há presença de
atividades de extrativismo vegetal voltadas a produção de açaí, palmito e de madeira
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em tora. Os principais resíduos gerados com essas atividades são caroço de açaí,
casca de palmito, além de retalhos e serragem de madeira.

Em Belém, destaca-se a produção de açaí entre as principais atividades econômicas.
Conforme Panorama IBGE (2018), a produção cresceu em 230%, passando de 112
toneladas em 2004 para 370 toneladas em 2018.

O crescimento de consumo e comercialização do fruto evidenciou a problemática do
principal resíduo gerado no processo de produção em batedores de açaí que acaba
por ser despejado nas imediações de ruas, avenidas e corpos hídricos, pois não é
realizada coleta específica para as resinas provenientes do fruto.

Os resíduos agrossilvopastoris inorgânicos são as embalagens de agrotóxicos,
fertilizantes e os insumos veterinários na pecuária.

As embalagens vazias de

agrotóxicos, por conterem resíduos agrotóxicos em seu interior classificam-se como
resíduos perigosos, tendo em vista que podem gerar risco de contaminação ao ser
humano e ao meio ambiente.

De acordo com o Diagnóstico dos Resíduos Agrossivopastoris do IPEA (2011), o Pará
ocupa a 18ª posição no ranking de destinação final ambientalmente adequada de
embalagens de agrotóxico, acumulando um total de 57.380kg.

Em relação aos Resíduos Sólidos Domésticos gerados na área rural, apenas 34,9%
destes são coletados no Estado. A maior parte é queimada ou enterrada no solo
(57%). O restante é jogado em terrenos baldios (5,1%), em corpos hídricos (2,8%) ou
possuem outro destino (0,2%), conforme Figura 246.

336

Figura 246: Destinação Final dos RSD Rurais do Estado do Pará (%).
5,10%

2,80%

0,20%

34,90%

Coletado

Queimado ou
enterrado na
propriedade
Jogado em terreno
baldio

57%

Jogado em corpos
hídricos
Outro destino
Fonte: Ipea, 2011.

Resíduos de Mineração

A Lei Federal n° 12.305/2010 define os resíduos de mineração como aqueles gerados
na atividade de pesquisa, extração ou beneficiamento de minérios. Na geração de
resíduos da mineração, destaca-se a existência dos resíduos sólidos de extração
(estéril) e do tratamento/beneficiamento (rejeitos) (IBRAM, 2016).

De acordo com o Diagnóstico dos Resíduos Sólidos da Atividade de Mineração do
IPEA (2011), os estéreis são os materiais escavados, gerados pelas atividades de
extração no decapeamento da mina, não têm valor econômico e normalmente ficam
dispostos em pilhas.

Os rejeitos são resultantes dos processos de beneficiamento a que são submetidas
as substâncias minerais. O diagnóstico ressalta ainda, que a quantificação do volume
de resíduos sólidos gerados é difícil devido à complexidade e à diversidade das
operações tecnológicas utilizadas nos processos de extração e beneficiamento das
substâncias minerais, não existindo um controle sistemático sobre a quantidade de
estéreis gerados pela atividade de mineração.

O Estado do Pará é atualmente o segundo maior produtor de minerais do país (Ribeiro
e Souza, 2018). Dessa forma, ressalta-se a importância quanto à correta destinação
337

dos resíduos gerados nesta atividade. De acordo com o Diagnóstico dos Resíduos
Sólidos da Atividade de Mineração (2011), no Pará são gerados resíduos de
mineração a partir da produção dos minérios de ferro, ouro, cobre, caulim, manganês
e níquel.
De acordo com o Plano de Gestão Integrada Resíduos Sólidos do Estado do Pará –
PEGIRS (2014), as empresas geradoras Vale do Rio Doce e a Buritirana, localizadas
no município Marabá, tratam seus próprios resíduos de mineração e encaminham
para fora do município, cada uma possuindo o seu prestador de serviço. Não foram
informados pelo Plano dados relacionados aos resíduos de mineração no município
de Belém.

Os Resíduos sólidos industriais são definidos pela Lei Federal N° 12.305/2010 como
os resíduos gerados nos processos produtivos e instalações industriais. O Plano de
Gestão Integrada Resíduos Sólidos do Estado do Pará – PEGIRS (2014) possui
informações quanto aos resíduos coletados dos municípios pólos, apresentando as
informações sobre os resíduos industriais para os municípios apresentados Quadro
88.
Quadro 88: Informações sobre Resíduos Industriais do Estado do Pará (PEGIRS, 2014).
Quantidade
Municípios
Coleta e Tratamento
Destinação Final
Gerada
Geradores
responsáveis
pelo
Quantidade não
Destino final não
Redenção
tratamento
informada
informado
Alguns resíduos sólidos comerciais e
industriais provenientes de empresas
Quantidade não
Santarém
Aterro do Perema
particulares são encaminhados pelos
informada
geradores
Destino final não
Marabá
Coleta executada pelos geradores.
30 t/semana
informado
Altamira
Paragominas

Quantidade não
informada
Coleta executada pela prefeitura
2 t/semana
Fonte: Adaptado do PEGIRS, 2014.
Coleta executada pela prefeitura

Lixão Municipal
Aterro Sanitário

Em Belém destacam-se as indústrias alimentícias, navais, metalúrgicas, pesqueiras,
químicas e madeireiras, entretanto, não foi possível realizar uma análise quantitativa
dos resíduos gerados tendo em vista que o plano não apresenta informações quanto
a geração de resíduos sólidos industriais no município.
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Resíduos de Serviços de Transportes

Conforme Lei n° 12.305/2010 há ainda os resíduos originários de portos, aeroportos,
terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira.

O Diagnóstico dos Resíduos Sólidos de Serviço de Transportes Aéreos e Aquaviários
do Ipea (2011), compilou informações quanto aos resíduos sólidos gerados no Porto
de Belém para o ano de 2008 e 2009, conforme apresentado na Figura 247.

Resíduos (toneladas)

Figura 247: Resíduos de Serviços de Transportes (Porto de Belém) nos anos disponíveis (2008
e 2009).
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102,7

13,2

28,6

Sólidos Gerados no Porto Sólidos Gerados pelas
Embarcações
2008

Líquidos Gerados pelas
Embarcações
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Fonte: Ipea, 2011.

Ressalta-se que em ambos os anos analisados o maior índice de geração foi dos
resíduos líquidos gerados pelas embarcações, ocorrendo um aumento em 47,5% de
2008 a 2009. O crescimento entre os anos também ocorreu em 103,4% para os
resíduos sólidos gerados no porto e em 116,7% para os resíduos sólidos gerados
pelas embarcações.

O diagnóstico apresenta ainda os tipos de resíduos sólidos e seus quantitativos
gerados no porto. Em 2008 foram geradas aproximadamente 50,5 toneladas de
resíduos sólidos no porto de Belém, sendo a maioria, 97%, composta de resíduos
orgânicos (48,9 toneladas), 2,5% de fita metálica (1,25 toneladas), 0,2% de lixo
hospitalar (0,07 toneladas) e 0,5% de outros resíduos (0,23 toneladas), conforme
Figura 248.
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Figura 248: Tipos de Resíduos Gerados do Porto de Belém (%) em 2008.
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0,20%
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Lixo Hospitalar

Outros Resíduos

Fonte: Ipea, 2011.

Já em 2009 foram geradas 102,7 toneladas, sendo a grande maioria, 52%, composta
por entulhos (53,0 toneladas), 48% por resíduos orgânicos (49,4 toneladas) e 0,2%
de resíduos patogênicos (0,21 toneladas), conforme Figura 249.
Figura 249: Tipos de Resíduos Gerados do Porto de Belém (%) em 2009.

48%
52%

0,20%
Ôrganicos
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Fonte: Ipea, 2011.

Em relação aos resíduos oriundos de aeroportos, em Belém está localizado o
Aeroporto

Valde-Cans/Júlio

César

Ribeiro,

movimentado da região norte.
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considerado

o

aeroporto

mais

De acordo com Ferreira, Panjota e Costa (2019), a coleta seletiva é aplicada no
aeroporto de Belém, no entanto, ela não engloba todos os resíduos produzidos,
havendo destinação apropriada de papel; papelão; metal; lâmpadas; pneus e óleos.

Para o recolhimento e destinação adequada destes resíduos, o empreendimento
estabelece um contrato com uma empresa terceirizada, este serviço também inclui
resíduos hospitalares usados na clínica de atendimento de emergência e veterinária.
Identificação dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos

No que tange a geração de resíduos, a Municipalidade de Belém, instituiu o Decreto
n° 83.021, de 19 de junho de 2015, estabelecendo normas e prazos para o
cadastramento dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos, assim como discorre
sobre as ações de fiscalização a serem adotadas nos casos de infração à Lei nº
12.305/2010, bem como às normas nacionais e municipais que tutelam a proteção
ao meio ambiente e à saúde pública.

O decreto define como grandes geradores de resíduos sólidos os proprietários,
possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, de prestação
de serviços, comerciais e industriais, entre outros, geradores de resíduos sólidos
caracterizados como resíduos da Classe II, pela NBR 10.004 (ABNT, 2004), tais
como: resíduos de restaurante (restos de alimentos), resíduo de madeira, sucata de
metais ferrosos, resíduo de materiais têxteis, sucata de metais não ferrosos (latão
etc.), resíduos de minerais não-metálicos, resíduo de papel e papelão, areia de
fundição, resíduos de plástico polimerizado, bagaço de cana, resíduos de borracha,
outros resíduos não perigosos (Art. 2º, inciso I, do Decreto n° 88.021/2015).

Necessário destacar que os Grandes Geradores de Resíduos são obrigados a
cadastrar-se perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, no prazo
de 30 dias, tendo o cadastramento o prazo de validade de 12 (doze) meses, podendo
ser renovado por igual período, apenas se houver cumprimento das condicionantes,
independentemente de pagamento de multa ou outra sanção (Art. 3º, do Decreto
88.021/2015).
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Em atendimento aos objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, os Grandes
Geradores deverão contratar os prestadores de serviço em regime privado, para a
execução dos serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação ou disposição
final dos resíduos gerados, ficando vedada a contratação de empresa detentora de
contrato de prestação de serviço público de limpeza urbana com o Poder Público
Municipal para o gerenciamento dos resíduos sólidos de que trata este Decreto (Art.
4º caput e parágrafo 7º do Decreto n° 88.021/2015).

O Município mais uma vez se destacou no tocante a regulamentação de regimentos
para o cadastramento dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos, estando em
consonância com o inciso II do art. 18 da Lei nº 12.305/2010 e do Título V do Decreto
Federal nº 7.404/2010.

Aconselha-se ao Município de Belém que providencie estudos e/ou convênios com
outros municípios no seu entorno, a fim de buscar soluções consorciadas com a
finalidade de obter prioridade no acesso de recursos federais, nos termos do artigo
18, §1o, inciso I, da Lei nº Federal nº 12.305/2010.
Os grandes geradores de resíduos sólidos, enquadrados como “Estabelecimentos
comerciais e de prestação de serviços que gerem resíduos perigosos ou não
compatíveis aos resíduos domiciliares” também devem elaborar seus respectivos
Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Sobre estes geradores a SEMMA
possui um cadastro, conforme o Quadro 89 e Figura 250, e cobra a elaboração dos
PGRS, sendo a situação e cada estabelecimento apresentada abaixo.

Vale salientar, contudo, que esses dados e/ou processos são dinâmicos e dependem
do atendimento pelo empreendimento e/ou atividade das etapas e procedimentos de
cadastro instituídos no município. O cadastro mostrado a seguir, portanto é
exemplificativo das informações cedidas pela SEMMA no momento de realização
deste diagnóstico técnico e que vários estabelecimentos podem não estar incluídos
nesta listagem.
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Quadro 89: Cadastro dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos.
Empreendimento
Endereço
Situação
Transcabral

Rua Secundária 52, Setor B, Qd 5 Lote

Certificado Valido Até Dia 06 De Maio

LTDA EPP

2, Bairro: Maracacuera

2020; Volume mensal: 852Kg/mês

Estrada Da Maracacuera Km 06

Certificado Valido Até Dia 06 De Maio

Bairro: Icoaraci

2020; Volume mensal: 18.190Kg/mês

Estaleiro Rio Maguari

Petrobras Distribuidora

Rua Artur Bernardes Bairro: Val de
Cans.

Certificado Valido Até Dia 06 De Maio
2020; Volume mensal: 2.062,46T/ano e
35 m3/mês (lodo)

Condomínio Parque

Rodovia Augusto Monte Negro, 4300,

Certificado Valido Até Dia 06 De Maio

Shopping Belém

Bairro: Parque Verde

2020; Volume mensal: 62.790Kg/ano

Condomínio Do
Shopping Bosque Grão
Para
Água Cristal
Empreendimentos
Imobiliários LTDA

Av Dos Trabalhadores S/N, Bairro:
Parque Verde.

Ed. Paulo Frota. Cond. Cidade Cristal
Lote 15 N 1500, Bairro :Val De Cans

Condomínio Edilício

Trav. Padre Eutiquio 1078

Pátio Belém

Bairro :Batiasta Campos

F Pio & CIA LTDA

Gurgel e Cia Ltda - ME

Gurgel e Cia Ltda - ME
Facepa Fabrica De
Papel Da Amazônia
S.A

Trav Padre Eutiquio 1128
Bairro:Batiasta Campos
Av Almirante Tamandaré 912
Bairro: Batiasta Campos
Av Duque De Caxias 427 Bairro:
Marco.
Passagem 03 De outubro 536, Bairro
Sacramenta

Condomínio Cidade

Rod Augusto Montenegro, 6955

Jardim Ii

Bairro :Parque Verde

Paulo Sergio Rodrigues

Av Marques De Herval, 1166

Pereira

Bairro :Pedreira

Companhia Docas do

Av Presidente Vargas, 41

Pará

Bairro Campinas

Movier Bar e

Av Senador Lemos, 231

Restaurante LTDA

Bairro: Telegrafo

Vacarin e Gugel LTDA

Dinamo Engenharia

A. P Silva Tavares

Rod Augusto Montenegro, 1802
Bairro :Mangueirão
Passagem Xingu, S/N
Bairro: Coqueiro
Rua Antonio Barreto,
N° 821, Bairro: Umarizal
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Certificado Valido Até Dia 06 De Maio
2020; Volume mensal:
1.664,5m/mês

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Empreendimento

Endereço

Nazaré Comercial De

Av. Doutor Freitas N°3001

Alimentos e Magazine

Bairro: Marco

Condomínio Do Edifício

Rua Municipalidade

Mirai Offices

Bairro :Umarizal

Y.Yamada S/A

Av. Pedro Alvares Cabral,2247

Comercio E Industria

Bairro: Castanheira

Y.Yamada S/A

Av. Pedro Miranda,1021

Comercio E Industria

Bairro: Pedreira

Supermercado Líder

Situação

Av. Conselheiro Furtado,809
Bairro : Batista Campos

Y.Yamada S/A

Av. Almirante Barroso,280

Comercio E Industria

Bairro : São Bras

Y.Yamada S/A

Av. Tavares Bastos, 1234/1248

Comercio E Industria

Bairro: Marambaia

Y.Yamada S/A

Rua Fernando Guilhon,962

Comercio E Industria

Bairro: Cremação

Dittora Madeiras LTDA
Nazare Comercial De
Alimentos e Magazine
LTDA
Diamantino & CIA

Estrada Do Outeiro Quadra 4, S/N
Bairro: Icoaraci
Av. Doutor Freitas N°3001
Bairro: Marco
Av. Almirante Barroso, 1057
Bairro: Marco

Ocrim S A Produtos de

Av. Marechal Hermes, S/N

Alimenticios

Bairro: Umarizal

L.E.B.S.P.E.
Empreendimentos E
Participações LTDA

Tv. Dom Romualdo De Seixas , N1560
Bairro: Umarizal

Hotelaria Accor Brasil

Av. Jose Bonifacio

S/A

Bairro: São Bras

Bhg S.A Brazil

Av. Nazare Nº569

Hospitaly Group

Bairro : Nazare

Hotelaria Accor Brasil

Av. Julio Cesar Nº1675

S/A

Bairro: Val De Cães

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Aguardando Análise Técnica

Fonte: Cedido pela SEMMA, 2019.
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Figura 250: Mapeamento dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2019.
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14. DESCRIÇÃO E ANÁLISE DOS CUSTOS DOS SISTEMAS

14.1. FORMA DE COBRANÇA

Como breve histórico, tem-se que foi através da Lei Municipal n° 7.192, de 21 de
dezembro de 1981 que se instituiu a Taxa de Limpeza Pública (TLP) em Belém. Em
1991, através da Lei n° 7.561 de 30 de dezembro, dentre outras alterações, houve
uma atualização dos coeficientes mensais da TLP municipal e, através da Lei
Municipal n° 8.623, de 28 de dezembro de 2007 houve a alteração da Taxa de
Limpeza Pública para Taxa de Resíduos Sólidos (TRS), conforme esquema da Figura
251.
Figura 251: Histórico sobre a Cobrança dos Serviços de Manejo de Resíduos em Belém.

Fonte: Retirado do estudo sobre Taxa de Resíduos Sólidos. SEGEP/PMB, 2019.

Esta taxa considera como fator gerador de sua cobrança a utilização efetiva ou
potencial dos serviços prestados aos usuários tocando ao manejo de resíduos sólidos
ou à sua disposição, sendo:


Coleta periódica e transporte de lixo domiciliar de imóveis, nos prazos e formas
estabelecidas pelo órgão ou empresas encarregadas;



Destinação sanitária dada ao lixo coletado.
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A referida Taxa é cobrada de quaisquer imóveis que utilizam ou têm os serviços à sua
disposição, sejam eles edificados ou não e em edificações de qualquer tipo que
constituam uma unidade autônoma residencial, comercial, industrial, terrenos ou lotes
de terrenos que possam gerar resíduos domiciliares. Sua cobrança é feita juntamente
com o Imposto Territorial Predial Urbano – IPTU anualmente.

Importante destacar que com o advento da Política Federal de Saneamento Básico, a
Lei n° 11.445/2007 a qual instituiu e/ou obrigou a cobrança pelos serviços prestados
à população, visando equilíbrio econômico-financeiro, bem como pagamento
adequado, que as atividades de limpeza e conservação urbanas tiveram que ser
deixados das referidas taxas, uma vez que por si só são serviços de difícil mensuração
e divisibilidade para cobrança da população. Este fato motivou a alteração na
legislação municipal não só na denominação da Taxa como sua forma de
caracterização dos serviços a ela vinculados.

Um estudo realizado pela Secretaria Municipal de Coordenação Geral e Gestão de
Belém (SEGEP, 2019), demonstrou que no período de aproximadamente 11 anos
(2008 a 2019), as formas de cobrança da taxa tiveram atualizações da ordem de 87%
em relação aos coeficientes adotados.
Os coeficientes relacionam-se à área territorial do imóvel (em m2) e também ao tipo
de ocupação, se residencial ou não residencial. Os dados atuais para a vigência de
2019 são mostrados no Quadro 90.
Quadro 90: Coeficientes Atuais da Taxa de Resíduos Sólidos – TRS em Belém.
Área Imóvel
Residencial (m 2)
0,01 – 40,00

Coef.
Valor
Área Imóvel Não
Coef.
Valor
Mensal (R$) Anual (R$) Residencial (m 2) Mensal (R$) Anual (R$)
5,84
70,08
0,01 – 30,00
17,49
209,88

40,01-70,00
70,01 - 100,00
100,01 - 200,00

11,65
17,49
34,95

139,8
209,88
419,4

30,01-50,00
50,01 - 100,00
100,01 - 200,00

34,95
46,62
58,26

419,4
559,44
699,12

200,01 - 300,00

58,26

699,12

200,01 - 300,00

69,93

839,16

300,01 - 500,00
500,01 - 700,00
700,01 - 1.000,00
Acima de 1.000 por
100 m²

81,59
116,55
151,52

979,08
1.398,60
1.818,24

93,26
116,55
163,16

1.119,12
1.398,60
1.957,92

17,49

209,88

300,01 - 500,00
500,01 - 700,00
700,01 Acima de 1.000
por 100 m²

23,31

279,72

Área Imóvel
Territ. (m 2)
0,01 - 200,00

Coef.
Valor
Mensal (R$) Anual (R$)
5,84
70,08

200,01 - 300,00
300,01 - 400,00

17,49
34,95

209,88
419,4

400,01 - 600,00

58,26

699,12

600,01 1.000,00

116,55

1.398,60

Acima de 1.000
por 100 m²

174,83

2.097,96

Fonte: Adaptado por Consórcio EGIS – Ampla do estudo da SEGEP, 2019.
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É possível observar que com base nos dados por tipo de imóvel e sua área territorial
que os valores variam de cerca de R$ 70,08 (imóveis residenciais com área de até 40
m2) até R$ 2.097,96 reais para imóveis com área territorial maior.

Segundo Sanjad (2018) o valor arrecado por habitante no período considerado em
seu estudo (2012 a 2018) foi, em média, igual a R$ 26,50 reais por habitante ao ano
(R$/hab./ano). Tendo em vista que a TRS é cobrada junto com o IPTU, o autor
apresentou o valor de cerca de 7% do total arrecadado com este imposto (2012 a
2018) como sendo referente a TRS.

14.2. ARRECADAÇÕES E DESPESAS

Os valores do histórico de arrecadação do período de 2012 a 2019 (projetado até
dezembro) são apresentados no Quadro 91. O período demonstrou incremento do
valor nominal arrecadado da ordem de 12% para a TRS – Taxa de resíduos sólidos
em Belém.
Quadro 91: Arrecadação com a TRS em Belém (2012 a 2019).
Exercício

Arrecadação Valor
Corrente (R$)

Arrecadação Valor
Nominal (R$)

2012
28.949.241,99
44.348.484,40
2013
31.870.752,39
46.130.689,51
2014
35.503.627,97
48.521.033,17
2015
38.475.809,24
49.416.544,11
2016
42.639.120,53
49.482.221,82
2017
50.405.630,22
55.034.565,74
2018
49.829.459,95
52.847.874,50
2019 (*)
50.576.902,00
50.576.902,00
Nota: (*) Realizado até junho e projeção até dezembro de 2019.

Fonte: Adaptado por Consórcio EGIS – Ampla do estudo da SEGEP, 2019.

No período as despesas com serviços relacionados a resíduos sólidos, contudo
também aumentaram. A Secretaria Municipal de Coordenação Geral e Gestão de
Belém - SEGEP divulgou os dados dos custos com manejo de resíduos sólidos
envolvendo as etapas de coleta, transporte e destinação dos resíduos sólidos
domiciliares ao aterro sanitário privado do Guamá (a partir de 2015) e com as demais
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empresas de prestação dos outros serviços desde 2012 até 2019. Os dados são
apresentados a seguir (Quadro 92):
Quadro 92: Despesas com etapas de Coleta, Transporte e destinação de Resíduos Sólidos
Domiciliares em Belém (2012 a 2019).
Empresas responsáveis pelos serviços de coleta e destinação de resíduos
sólidos domiciliares (R$ 1,00)
Exercício

Terraplena (Coleta e
B.A (Coleta e Transporte
Guamá (Tratamento e
Transporte de Resíduos de Resíduos - Lote ll) Destinação de Resíduos)
Lote l)

2012
2013
2014

38.159.155,42
62.313.674,30
76.042.266,78

30.599.445,77
41.826.046,23
49.616.317,31

2015

69.169.266,71

2016

49.643.482,10

2017
2018
2019 (*)

Total (R$1,00)

0,00 (**)
0,00 (**)
0,00 (**)

68.758.601,19
104.139.720,53
125.658.584,09

47.446.391,96

9.019.206,60

125.634.865,27

35.174.079,32

18.659.432,24

103.476.993,66

58.566.962,35
73.987.571,70

34.280.000,66
43.724.143,17

20.180.073,62
26.863.527,45

113.027.036,63
144.575.242,32

74.362.177,68

38.503.597,64

31.175.426,57

144.041.201,89

Nota: (*) Realizado até maio e projeção até dezembro de 2019. (**) Informação Não Disponibilizada.

Fonte: Adaptado por Consórcio EGIS – Ampla do estudo da SEGEP, 2019.

Para melhor visualização as informações são apresentadas em formato gráfico na
Figura 252. As maiores despesas decorrem da prestação dos serviços de coleta e
transporte do Lote 1, empresa Terraplena no período. Os valores empregados nos
serviços de coleta e transporte do Lote 1 superam em praticamente a metade os
valores destinados ao Lote 2 para os mesmos serviços (2019), mesmo a área de
abrangência do Lote 2 ser maior e possuir mais roteiros de coleta. Em média, as
despesas totais para as etapas resultaram em cerca de R$ 116.164.000,00 reais no
período.

As etapas de coleta e transporte representaram cerca de 81% das despesas totais em
2018 e na projeção para 2019, cerca de 78%. As despesas com o Lote 1
corresponderam em 2018 a cerca de 51% do total; em 2019 estima-se que
representará o mesmo montante. As despesas do Lote 2, em 2018, representaram
cerca de 30% das despesas gerais e em 2019 estima-se que ficará aproximadamente
no mesmo nível.

349

Figura 252: Despesas com as Etapas do Manejo de Resíduos Sólidos de Belém (2012 a 2019).

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla a partir do estudo da SEGEP, 2019.

As despesas com a destinação final (Aterro do Guamá) representaram cerca de 18%
das despesas totais em 2018 e na projeção para 2019, estimou-se que ficará em cerca
de 22%.
Comparando-se as despesas com os serviços terceirizados para o manejo de
resíduos sólidos no município e as arrecadações no período do estudo tem-se que
sempre houve um déficit entre os valores diretamente disponíveis para custeio e os
valores a serem pagos para coleta, transporte e destinação final – CTDF conforme
ficou evidenciado no Quadro 93 e na Figura 253 graficamente.
Quadro 93: Relação entre Despesas e Arrecadação com a TRS (2012 a 2019).
Despesas CTTDF
Realizada (R$
1,00)
2012
28.949.241,99
68.758.601,19
2013
31.870.752,39
104.139.720,53
2014
35.503.627,97
125.658.584,09
2015
38.475.809,24
125.634.865,27
2016
42.639.120,53
103.476.993,66
2017
50.405.630,22
113.027.036,63
2018
49.829.459,95
144.575.242,32
2019 (*)
50.576.902,00
144.041.201,89
TOTAL
328.250.544,29
929.312.245,58
Nota: (*) Realizado até maio e projeção até dezembro de 2019.
Exercício

Receita Arrecadada (R$ 1,00)

Déficit (R$1,00)
-39.809.359,20
-72.268.968,14
-90.154.956,12
-87.159.056,03
-60.837.873,13
-62.621.406,41
-94.745.782,37
-93.464.299,89
-601.061.701,29

Fonte: Adaptado por Consórcio EGIS – Ampla do estudo da SEGEP, 2019.
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Figura 253: Déficits Anuais entre Despesas e Arrecadação para Manejo de Resíduos Sólidos.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla a partir da SEGEP, 2019.

Os déficits foram maiores nos últimos anos do estudo e nos anos de 2014 e 2015 (em
relação ao arrecadado à época), porém em todo o período foi observado que os
valores arrecadados com a Taxa de Resíduos Sólidos – TRS não foram suficientes,
de forma integral, para custear os serviços prestados de coleta, transporte e
destinação final.

Em média, no período considerado pela Secretaria Municipal de Coordenação Geral
e Gestão de Belém - SEGEP, os valores de déficit foram da ordem de mais de R$ 75
milhões por ano. Em 2018, o déficit foi de quase R$ 95 milhões de reais. Em termos
globais, no período, o déficit foi de mais de 64% entre o arrecado e o necessário para
o custeio dessas etapas.

Considerando-se que estas são as principais etapas do manejo atual dos resíduos
sólidos, mas não as únicas, entende-se então que o sistema não se mantém e não
apresenta sustentabilidade econômica e financeira frente à arrecadação da TRS
anualmente. Portanto, a Administração Municipal, para essas etapas, requer destinar
verbas e recursos de outras fontes e receitas advindas do Caixa Único.

351

Apesar dos dados do estudo de Sanjad (2018) terem sido apenas do período de 2012
a 2017, os mesmos complementam a avaliação do cenário atual em Belém que é o
de insuficiência no pagamento pelos serviços pela população.

Em termos de despesas operacionais para o manejo de resíduos sólidos por
habitante, o autor chegou ao valor médio de R$ 85,84 reais por habitante ao ano
(R$/hab./ano). Os dados são mostrados no Quadro 94. Foram considerados custos
para duas categorias principais: manutenção dos serviços de limpeza urbana e
implantação de projetos especiais em resíduos sólidos, sem, contudo, haver
detalhamento sobre as informações/projetos, as quais foram obtidas do portal de
transparência do município, do SNIS e cedidos pela SESAN ao autor.
Quadro 94: Déficit Anual da Arrecadação da TRS por habitante e das despesas do setor.
Ano Arrecadação TRS (R$/hab.) Despesas Setor Resíduos (R$/hab.) Déficit (R$/hab.)
2012

20,70

49,96

-29,26

2013

22,54

77,34

-54,80

2014

24,99

105,20

-80,21

2015

26,73

105,05

-78,32

2016

29,49

84,21

-54,72

2017

34,57

93,30

-58,73

Fonte: Adaptado de SANJAD, 2018 pelo Consórcio EGIS – AMPLA, 2019.

Portanto, anualmente a TRS cobrada nos imóveis considerando outros parâmetros
como a área do imóvel e seu tipo de uso, se aplicada à relação de população existente
no município e/ou aquela atendida (quase que integralmente), há mesmo assim
demonstração de déficit. Em média o déficit é da ordem de R$ 59,34 por habitante
anualmente. Este montante em média corresponde à arrecadação da ordem de 32%
necessário às despesas correntes, ou seja, uma defasagem da ordem de média de
68%.

Conforme os dados de arrecadação corrente e nominal é possível inferir também que
há certa inadimplência na cobrança da taxa do município. A inadimplência corrobora
com o incremento de defasagem no custeio das despesas correntes necessárias. As
principais inadimplências ocorreram nos primeiros anos do estudo, até 2015 e
diminuíram nos últimos anos.
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A inadimplência é algo amplo que leva em conta vários fatores, tais como a
capacidade de pagamento da população, as crises econômicas e a capacidade de
cobrança e/ou fiscalização do município. Devido à TRS em Belém estar associada ao
IPTU a inadimplência tende a ser maior, em especial quando da cobrança em terrenos
baldios e sem uso, pois vários proprietários tendem a deixar de pagar anualmente e
optarem por acordos em programas de regularização fiscal (REFIS) quando instituídos
pela municipalidade de tempos em tempos.

A TRS por ser uma taxa teria outro conceito jurídico diferente do imposto territorial
referindo-se não a um bem imóvel específico e sim a prestação continuada de um tipo
de serviço público (ou vários serviços), o qual perante a legislação aplicável é de
obrigação de pagamento pela população (Lei n° 11.445/2007) visando garantir
sustentabilidade econômico e financeira e a prestação continuada e/ou no caso do
manejo de resíduos a ampla disponibilidade.
Até mesmo o Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES traz como uma de
suas diretrizes a necessidade de desvinculação do pagamento de taxas de coleta de
resíduos sólidos do IPTU visando incremento da arrecadação e diminuição da
inadimplência em todos os municípios brasileiros. Essa adoção tem ganhado força
nos últimos anos não apenas devido ao PLANARES, mas também devido ao cenário
dos municípios que têm apresentado sérias dificuldades de conduzir suas obrigações
constitucionais de serviços públicos, onde diversas gestões adotam novos métodos
para maximizar as arrecadações e/ou evitar a inadimplência.

Importante salientar que o estudo da SEGEP considerou apenas algumas etapas do
manejo e as quais são terceirizadas. Não estão sendo consideradas no estudo
auxílios e/ou pagamentos às etapas de coleta seletiva, tais como o custeio às
cooperativas ou associações existentes nem de outros programas ambientais ou
envolvendo resíduos, bem como não foram contabilizados custos relacionados ao
pessoal próprio pertencente ao DRES/SESAN, por exemplo.

Para este tema forma cedidos os valores de custeio próprio do Aterro do Aurá (Núcleo
de Destinação Final do Aurá – NDFA) com pessoal e maquinário utilizado
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principalmente no manejo de inertes (custos operacionais). Portanto somam-se aos
custos municipais relacionados ao sistema de resíduos sólidos aproximadamente R$
600.000,00 (seiscentos mil reais) por mês o que resulta em um ano (12 meses) o valor
aproximado de R$ 7.196.554,68 reais (Quadro 95).

Item
1
2
3
4
5

Item
1
2
3
4
5
6

Quadro 95: Custos mensais e anual com NDFA – Aterro do
Custos Administrativos e/ou Pessoal (R$/mês)
Descrição
Quant.
valor Unitário R$
Diretor
1
2.925,10
Assessor Administrativo
3
1.745,87
Operador Balança
12
1.930,74
Operador Pátio
2
2.165,29
Serviços Gerais
2
1.407,36
Total Mensal
Custos Operacionais (R$/mês)
Descrição
Quant. Diária
Valor Unitário R$

Aurá.

Escavadeira Hidráulica
78
1.374,00
Drag Line
26
1.374,00
Trator de Esteira D6
174
1.807,00
Pá Carregadeira de Pneus
26
797,00
Retro Escavadeira
26
650,00
Caminhão Basculante 10 m³
130
510,00
Total Mensal
Total Geral (Administrativo + Pessoal) em R$ (mês)
Total Geral (Administrativo + Pessoal) em R$ (anual)

107.172,00
35.724,00
314.418,00
20.722,00
16.900,00
66.300,00
R$
561.236,00
R$
599.712,89
R$
7.196.554,68

Valor Mensal R$
2.925,10
5.237,61
23.168,88
4.330,58
2.814,72
R$
38.476,89
Valor Mensal R$

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla a partir de dados do DRES/SESAN, 2019.

Portanto, tem-se que os dados de déficit são ainda maiores, uma vez que a TRS
deveria integralizar o pagamento pelo custeio do Aterro municipal do Aurá e dos
inertes coletados nos serviços de limpeza pública urbana.

Contudo, conforme visto a maior parte dos resíduos encaminhados ao Aurá incluem
geradores de RCC ou outros tipos de resíduos os quais há legislação federal e até
mesmo municipal própria a qual define as responsabilidades dos geradores para
correto destino, entretanto a mesma não é cumprida de maneira satisfatória e a
Administração Municipal acaba por realizar o manejo através das empresas
contratadas, mesmo quando ele não é o responsável e/ou gerador.

O Quadro 96 apresenta os valores de tonelada destinada no Aterro Sanitário do
Guamá (CTPR Guamá) em Marituba (operacionalizado pela empresa FOXXHAZTEC), referindo-se aos resíduos domiciliares convencionais. No ano de 2018 o
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preço da tonelada disposta era da ordem de R$ 65,33 reais. O valor total desta fase
do manejo foi da ordem de quase R$ 23 milhões de reais em 2018.
Quadro 96: Custos da disposição de Resíduos no Aterro Guamá (2018).
Mês
Ja nei ro
Feverei ro
Ma rço
Abri l
Ma i o
Junho
Jul ho
Agos to
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro
TOTAL

Tonelada / Mês (R$1,00) Preço Tonelada (R$1,00)
30.244,17
27.467,04
30.539,98
27.709,71
28.297,92
27.671,06
65,33
27.393,55
30.537,53
28.590,77
31.198,35
28.417,31
30.667,06
-

Valor Pagamento (R$1,00)
1.975.851,63
1.794.421,72
1.995.176,89
1.810.275,35
1.848.703,11
1.807.750,35
1.789.620,62
1.995.016,83
1.867.835,00
2.038.188,21
1.856.502,86
2.003.479,03
22.782.821,62

Fonte: Adaptado por Consórcio EGIS – Ampla a partir da SEGEP, 2019.

Em 2019, a partir do Acordo Judicial firmado em julho, o valor da tonelada passou a
ser igual a R$ 90,00 reais, ou seja, um incremento da ordem de 27%. Em junho o valor
foi de R$ 85,00 reais por tonelada disposta definido também pelo Acordo.
O Acordo ainda previu um estudo/perícia específica sobre o assunto para definição
do valor real e/ou justo pelo pagamento da disposição final dos resíduos de todos os
municípios atendidos pelo empreendimento, uma vez que um dos pontos de conflitos
entre as partes eram os valores pagos. O resultado do estudo ainda não foi finalizado
para inferências neste diagnóstico e até esta definição o acordo estipulou o preço
apresentado nos dados de R$ 90,00 reais por tonelada.
Quadro 97: Custos da disposição de Resíduos no Aterro Guamá (2019).
Mês
Tonelada / Mês (R$1,00) Preço Tonelada (R$1,00) Valor Pagamento (R$1,00)
Ja nei ro
29.795,59
1.946.545,90
Feverei ro
25.922,28
1.693.502,55
65,33
Ma rço
27.574,37
1.801.433,59
Abri l
27.371,89
1.788.205,57
Ma i o
27.878,55
1.821.305,67
Junho
25.736,19
85,00
2.187.576,15
Jul ho
27.393,55
2.465.419,50
Agos to
30.537,53
2.748.377,70
Setembro
28.590,77
2.573.169,30
90,00
Outubro
31.198,35
2.807.851,50
Novembro
28.417,31
2.557.557,90
Dezembro
30.667,06
2.760.035,40
TOTAL
27.315.444,68
Nota: (*) valores de junho a dezembro estimados com base nas medições de toneladas em 2018.

Fonte: Adaptado por Consórcio EGIS – Ampla a partir da SEGEP, 2019.
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Como é possível observar, com os reajustes propostos no Acordo judicial, as
despesas com essa etapa do manejo foram bastante maiores que aqueles que vinham
sendo usualmente pagos à empresa, ou seja, na média também 27% maiores
tomando-se uma mesma geração média de resíduos ao mês (projetadas com base
em 2018).

Comparando-se os dois anos do estudo, os valores projetados para 2019 tendem a
ser cerca de 16% maiores que aqueles pagos no ano de 2018, em função do aumento
do valor da tonelagem neste local, uma vez que a geração de resíduos foi estimada
com a mesma para o período sem dados (a partir de junho). Esta variação e
incremento apresentado é bem observado se apresentado na forma gráfica como na
Figura 254:
Figura 254: Variação do pagamento pela Disposição no Aterro Guamá (2018 e 2019) em
Milhões de R$.

Fonte: Adaptado por Consórcio EGIS – Ampla a partir da SEGEP, 2019.

Interessante observar nos dados de 2018 que o mês de outubro apresentou um
incremento significativo da quantidade de resíduos para disposição final de resíduos
no Aterro sanitário do Guamá. Isto se deve a ocorrência de um dos maiores eventos
religiosos do Brasil que é realizado na cidade, o Círio de Nazaré, que reúne milhares
de fiéis não apenas do município e arredores, mas como atrai turistas e peregrinos de
todo o país. Assim sendo, é natural que haja um incremento da geração e
consequentemente da disposição final em aterro.
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Em relação ao mês anterior (setembro/2018) os custos aumentaram da ordem de 8%
considerando-se a carga disposta em outubro, mês da ocorrência do Círio de Nazaré.

O município através da SESAN mantém contrato com a cooperativa CONCAVES para
coleta e transporte de resíduos sólidos recicláveis e reutilizáveis (coleta seletiva)
realizada especificamente no Bairro Nazaré. O valor global do contrato é de R$
1.644.538,80 reais (Contrato n° 13/2015). Para as demais cooperativas e/ou
associações existentes, apesar da Prefeitura auxiliar em algumas etapas e serviços,
os valores não constaram no estudo e neste diagnóstico para análise.
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15. INDICADORES

TÉCNICOS,

OPERACIONAIS,

ADMINISTRATIVOS

E

FINANCEIROS (SNIS)

No Quadro 98 apresentam-se os indicadores gerais obtidos da plataforma do Sistema
Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS) para o município de Belém do
sistema de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana, no período de dados
disponíveis (2014 a 2017).
Quadro 98: Indicadores SNIS - Indicadores Gerais
Indicadores gerais
Identificação

Descrição

Unidade

I001

Taxa de empregados em
relação à pop. Urbana;

I002

Despesa média por
empregado alocado nos
serviços de manejo de RSU

Ano
2014

2015

2016

2017

Empregados/1.000
habitantes

3,18

1,2

1

1

R$/empregado

-

%

-

6,47

5,45

2,38

%

-

100

100

100

%

-

23,76

33,82

61,71

R$/habitante

-

104,71

87,93

56,5

%

84,78

0

0

0

%

15,22

100

100

100

%

10,87

1,17

1,74

-

R$/habitante/ano

-

24,88

29,74

34,87

87.547,97 87.667,18 56.574,76

(1).

I003

I004

I005

I006

I007

I008

I010

I011

Incidência das despesas com
o manejo de RSU nas
despesas correntes da
Prefeitura.
Incidência das despesas com
empresas contratadas para
execução de serviços de
manejo RSU nas despesas da
Pref.
Autossuficiência financeira da
Prefeitura com manejo de
RSU;
Despesa per capita com
manejo de RSU em relação à
pop. Urbana;
Incidência de empregados
próprios no total de
empregados no manejo de
RSU;
Incidência de empregados de
empresas contratadas no total
de empregados no manejo de
RSU;
Incidência de empregados
gerenciais e administrativos
no total de empregados no
manejo de RSU;
Receita arrecadada per capita
com taxas ou outras formas
de cobrança pela prestação
de serviços de manejo de
RSU;

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla a partir dos dados disponíveis no SNIS.
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De 2015 a 2017 a Prefeitura de Belém vem diminuindo suas despejas relacionadas
ao manejo de RSU, apresentando um decréscimo de 4,09% entre o período, conforme
Figura 255.
Figura 255: Incidência das Despesas com o Manejo nas Despesas correntes da prefeitura.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

Quando se analisa a despesa per capita de RSU em relação à população urbana,
Belém apresenta um decréscimo de 46%, passando de R$104,71 por habitante em
2015 para R$56,50 por habitante em 2017, conforme Figura 256. A redução também
ocorreu sobre a despesa média por empregados do manejo de RSU, passando de
R$87.547,97 por empregado em 2015 para R$56.574,76 por empregado em 2017
(redução de 35%).
Figura 256: Despesa per capita com manejo de em relação à pop. Urbana.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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2017

O município apresentou alterações na sua gestão de manejo de RSU de 2014 a 2015,
passando a apresentar somente empregados de empresas contratadas, isto é,
terceirizadas, ao invés de empregados próprios (Figura 257).
Figura 257: Incidência de empregados próprios e de empresas contratadas no total de
empregados no manejo.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

Os indicadores apresentam ainda uma evolução quanto a receita arrecadada per
capita com taxas ou outras formas de cobrança pela prestação de serviços de manejo
de RSU, que passou de R$24,88/hab./ano em 2015 para 34,87/hab./ano em 2017.

No Quadro 99 apresentam-se os indicadores da Coleta de Resíduos Sólidos obtidos
da plataforma do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento (SNIS).
Quadro 99: Indicadores SNIS – Coleta de Resíduos Sólidos
Indicadores sobre Coleta de Resíduos Sólidos
Ano
Identificação

I015

I016
I014
I017

I018

Descrição
Taxa de cobertura do serviço de
coleta de RDO (2) em relação à pop.
Total (urbana + rural)
Taxa de cobertura do serviço de
coleta de RDO em relação à pop.
Urbana;
Taxa de cobertura da coleta RDO
em relação à pop. Total
Taxa de terceirização do serviço de
coleta de RDO + RPU (3) em relação
a quantidade coletada.
Produtividade média dos
empregados na coleta (coletadores
+ motoristas) na coleta (RDO +
RPU) em relação à massa coletada.

Unidade
2014

2015

2016

2017

%

82,56

92

92,2

95,99

%

89,75

92,79

93

96,82

%

10,25

85,73

83

96,82

%

62,5

100

100

100

Kg/empregado/dia 501,89 5.553,59 2868,25
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Indicadores sobre Coleta de Resíduos Sólidos
Ano
Identificação

Descrição

Unidade
2014

2015

2016

2017

I019

Taxa de empregados (coletadores +
motoristas) na coleta (RDO + RPU)
em relação à população urbana;

Empregados/1000
habitantes

0,76

0,25

0,39

-

I021

Massa coletada (RDO + RPU) per
capita em relação à pop. Urbana.

Kg/hab./dia

0,33

1,2

0,97

1,77

Kg/hab./dia

-

0,75

0,72

0,74

R$/tonelada

-

83,24

89,77

33,35

%

-

34,9

36,16

32,58

%

23,91

21,09

39,22

-

%

18,75

99,46

-

2,36

%

-

72,78

45,57

147,61

Kg/habitante/dia

0,33

1,3

1,04

1,82

Kg/habitante/dia

-

-

-

-

I022
I023
I024

I025

I026

I027

I028

I029

Massa (RDO) coletada per capita
em relação à pop. Atendida com
serviço de coleta.
Custo unitário médio do serviço de
coleta (RDO + RPU)
Incidência do custo do serviço de
coleta (RDO + RPU) no custo total
do manejo de RSU.
Incidência de (coletadores +
motoristas) na quantidade total de
empregados no manejo de RSU
Taxa de resíduos sólidos na
construção civil (RCC (4)) coletada
pela Pref. Em relação à quantidade
total coletada de RDO + RPU;
Taxa da quantidade total coletada de
res. púb. (RPU) em relação à
quantidade total coletada de
resíduos sólidos dom. (RDO);
Massa de Res. Dom. e púb. (RDO +
RPU) coletada per capita em relação
à pop. Total (urbana e rural)
atendida pelo serviço.
Massa de RCC per capita em
relação à pop. Urbana;

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019 a partir dos dados do SNIS.

O município apresentou evolução quanto aos serviços de coleta de resíduos sólidos
ao longo dos anos. Quanto as massas coletadas per capita de RDO + RPU (resíduos
sólidos domiciliares incluídos os resíduos sólidos provenientes da limpeza urbana) em
relação à população urbana, Belém passou de 0,33 kg/hab/ano em 2014 para 1,2
kg/hab/ano em 2015. Porém, em seguida, ocorreu uma baixa entre 2015 e 2016 de
19,2%, e posteriormente, um crescimento entre 2016 e 2017 de 82,5%.

Já quanto as massas coletadas per capita de RDO em relação à população urbana
atendida pela coleta, houve uma regressão de 2015 a 2016 de 4,0% e uma evolução
de 2016 a 2017 de apenas 2,8%. Na Figura 258 apresenta-se um comparativo destes
indicadores. Não foi possível analisar o ano de 2014 para os RDO Coletados, tendo
em vista que não foram disponibilizados dados para este ano.
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Kg/hab./dia

Figura 258: Massas coletadas per capita em relação à pop. Urbana.
2
1,8
1,6
1,4
1,2
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

1,77

1,2
0,97
0,75

0,74

0,72

0,33

2014

2015

2016

2017

Ano
RDO + RPU Coletados

RDO Coletados

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

Outro indicador interessante refere-se ao custo unitário médio do serviço de coleta
(RDO + RPU). Conforme apresentado na Figura 259, o município obteve um aumento
de custos entre 2015 e 2016, passando de R$83,2 por tonelada para R$89,8 por
tonelada. Entretanto, em 2017, esse valor passou para R$33,3 por tonelada, o que
equivale a uma redução de 62,8% de custos com o serviço.

R$/tonelada

Figura 259: Custo unitário médio do serviço de coleta (RDO + RPU)
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

No Quadro 100 apresentam-se os indicadores da Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos
obtidos da plataforma do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento
(SNIS).
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Quadro 100: Indicadores sobre Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos.
Indicadores sobre Coleta Seletiva de Resíduos Sólidos
Identificação

I030

I031
I032

Descrição

Unidade

2014

2015

2016

2017

%

-

8,96

5

4,98

%

-

0,14

0,2

0,21

Kg/ (hab. x
ano)

-

0,61

0,71

1,37

%

-

0,24

0,42

0,75

%

-

84,5

88,78

64,73

Taxa de cobertura da col. Seletiva
porta-a-porta em relação a pop.
Urbana
Taxa de recuperação de recicláveis
em relação à quantidade de RDO e
RPU
Massa recuperada per capita

Ano

I034

Relação entre quantidades da coleta
seletiva e RDO
Papel/Papelão

I035

Plásticos

%

-

8,63

5,26

20,43

I038

Metais

%

-

6,87

5,08

6,55

I039

Vidros

%

-

0

0,16

2,65

I053

I040

Outros
%
0
0,72
5,64
Custo unitário médio do serviço de Kg/ (hab. x
I054
0,62
1,02
1,96
coleta (RDO + RPU)
ano)
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019 a partir de dados do SNIS.

Em relação à coleta seletiva, o município apresentou decréscimo quanto a taxa de
cobertura do serviço de 4,0% ao longo dos anos (Figura 260). Em contrapartida, a
taxa de recuperação dos recicláveis coletados em relação quantidade de coleta de
RDO e RPU obteve um aumento de 0,3% (Figura 261), que mesmo pouco significante,
expressa um fator positivo.

Percentual %

Figura 260: Taxa de cobertura da col. Seletiva porta-a-porta em relação a pop. Urbana
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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2017

Figura 261: Taxa de Recuperação de recicláveis em relação à quantidade de RDO e RPU.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

Além disso, o serviço vem avançando quando a quantidade e tipos de materiais
recicláveis recuperados. Em 2015, apenas eram recuperados os papeis/papelões,
plásticos e metais. Em 2016 iniciou a recuperação de vidros, que obteve um
crescimento de 2,5% em 2017. Além disso, a recuperação de outros materiais foi
realizada neste último ano, conforme Figura 262.

Figura 262: Incidência de cada material em relação ao total recuperado.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

No Quadro 101 apresentam-se os indicadores sobre os Resíduos Sólidos de Saúde
obtidos da plataforma do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento
(SNIS).

364

Quadro 101: Indicadores SNIS – Resíduos Sólidos de Saúde
Indicadores sobre Resíduos Sólidos de Saúde (RSS)
Identificação

Descrição

Unidade

Ano
2014

Massa de RSS coletada per capita em
Kg/1000/hab./dia
relação à pop. Urbana;
Taxa de RSS coletada em relação à
%
quantidade total coletada.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

I036
I037

2015

2016

2017

0,65

0,68

0,65

0,05

0,07

0,04

A taxa de cobertura de coleta de Resíduos Sólidos da Saúde (RSS) aumentou 0,02%
entre 2015 a 2016, contudo, voltou a decair 0,03% em 2017. A massa desses resíduos
coletados em relação à população urbana também apresentou um melhor pico em
2016, de 0,68 kg/1000/hab/dia, retornando, em 2017, para a mesma quantidade
coletada em 2015, de 0,65 kg/1000/hab/dia.
Figura 263: Massa de RSS coletada per capita em relação à pop. Urbana.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

No Quadro 102 apresentam-se os indicadores dos Serviços de Varrição, Capina e
Poda obtidos da plataforma do Sistema Nacional de Informações sobre o Saneamento
(SNIS).
Quadro 102: Indicadores SNIS - Serviços de Varrição, Capina e Poda.
Indicadores dos Serviços de Varrição, Capina e Poda
Ano
Identificação

Descrição

Unidade
2014

2015

2016

2017

I041

Taxa de terceirização dos serviços.

%

0

100

100

-

I042

Taxa de terceirização da extensão
varrida.

%

-

100

100

100
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Indicadores dos Serviços de Varrição, Capina e Poda
Identificação

Descrição

Ano

Unidade
2014

2015

2016

2017

I043

Custo unitário médio do serviço de
varrição (Pref. + empresas
contratadas);

R$/km

-

90,14

86,85

95,07

I044

Produtividade média dos varredores
(Pref. + empresas contratadas);

Km/empregados/dia

-

-

-

-

I045

Taxa de varredores em relação à
pop. Urbana.

Empregado/1000
hab.

1,38

0,46

0,15

-

I046

Incidência do custo do serviço de
varrição no custo total com manejo
de RSU;

%

-

9,04

7,28

10,72

I047

Incidência de varredores no total de
empregados no manejo de RSU;

%

43,48

38,08

15,09

-

I048

Extensão total anual varrida per
capita.

Km/hab./ano

-

0,11

0,07

0,06

I051

Taxa de capinadores em relação à
pop. Urbana;

Empregado/1000
hab.

0,35

0,24

0,19

-

I052

Incidência de capinadores no total de
empregados no manejo de RSU;

%

10,87

19,92

19,19

-

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

Desde 2015 os serviços de varrição em Belém vêm sendo totalmente executados por
equipes terceirizadas. Durante os anos apresentados, ocorreu uma diminuição no
quantitativo do serviço, que passou de 0,11 km/hab/ano em 2015 para 0,06
km/hab/ano em 2017, o que equivale a uma redução de 45,4% do serviço, conforme
Figura 264.
Figura 264: Extensão total anual de vias varridas per capita.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2019.

366

2017

Apresentando uma análise global em relação aos indicadores comentados, é possível
perceber uma diminuição das despesas relacionadas ao manejo dos RSU ao longo
dos anos, o que pode significar uma melhoria na gestão desenvolvida no período.
Além disso, o município aumentou sua receita relacionada às taxas de cobrança pelo
serviço.

Entretanto, mesmo havendo melhorias nos índices de coleta dos resíduos RDO e
RPU, as taxas relacionadas aos serviços de coleta seletiva e varrição apresentaram
regresso no período analisado. Destaca-se ainda a queda da taxa de cobertura de
coleta de resíduos de saúde no ano de 2017.
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16. DIAGNÓSTICO ESPECÍFICO DA GESTÃO MUNICIPAL DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS PERANTE O PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS
EXISTENTE

O município de Belém possui elaborado seu Plano Municipal de Gerenciamento
Integrado de Resíduos Sólidos – PMGIRS, instituído pela Lei 8.899/2011. Este plano
foi elaborado em 2011 pela empresa FRAL Consultoria Ltda sob coordenação da
SESAN.
A Lei Federal no12.305/2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos
estabelece a obrigatoriedade de os municípios elaborarem seus Planos Municipais
de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS como condição de o Município
dispor de acesso a recursos federais, de acordo com artigo 18 do aludido diploma
legal. A importância da gestão municipal de resíduos sólidos, balizado pelo PMGIRS
é particularidade imprescindível para a proteção da saúde pública e ambiental,
permitindo o desenvolvimento sustentável, promovendo a destinação correta dos
resíduos.

Deve-se destacar que o Art. 19 da lei 12.305/2010 que estabelece o conteúdo mínimo
para os Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Já os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, como o elaborado em Belém
(Lei 8.899/2011) também são entendidos como Planos de Resíduos Sólidos, Art. 14
da Lei 12.305/2010, porém a legislação não trata sobre seu conteúdo mínimo.

Através do confronto do conteúdo mínimo estabelecido no Art. 19 e o conteúdo do
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Belém, percebe-se que de fato tratase de um planejamento a novel de planejamento e não de gestão.
Os termos “Gestão” e “Gerenciamento” apesar de muitas vezes serem empregados
nos mesmos contextos, possuem diferenças claras, conforme apresentado no
PEGIRS, Pará 2014.
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Gestão: Administração no sentido lato, predomina a conotação política (tanto
no setor público quanto em empresas privadas, a "política institucional"), à
diferença do gerenciamento. Geralmente, o termo gestão é vinculado ao gestor
superior (p. ex., o prefeito ou o presidente da empresa) ou se refere ainda a um
determinado período (PEGIRS, Pará 2014).



Gerenciamento: [inglês: Management]. No sentido funcional, trata-se de um
conjunto estruturado e interativo de processos e funções, entre eles:
planejamento estratégico e operacional, desenvolvimento organizacional,
relações de trabalho (motivação, supervisão, desenvolvimento de equipes,
gerenciamento de conflitos, etc.), autogerenciamento (tempo, estresse etc.). No
gerenciamento predomina a conotação técnica, à diferença da gestão
(PEGIRS, Pará 2014).

A PNRS diferencia estes dois conceitos nas suas definições iniciais (Art. 3.). Em
relação aos planos, a PNRS exige planos de gestão dos entes da federação, e planos
de gerenciamento dos geradores particulares.

Assim, deve-se esclarecer que o município de Belém não possui o Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS conforme preconiza a PNRS Lei
12.305/2010.
Assim, o Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos –
PMGIRS, instituído pela Lei 8.899/2011, cumpre seu papel de gerenciamento
apresentando um breve diagnóstico da situação atual dos resíduos sólidos gerados
no município e execução dos serviços e estabelecendo regras e procedimentos para
o gerenciamento dos resíduos.
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17. IDENTIFICAÇÃO DE LACUNAS DO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO PELO
SISTEMA DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O sistema de limpeza urbana de Belém está à disposição da população, em especial,
na sede urbana com diversos serviços. O sistema de coleta de resíduos sólidos é
abrangente, incluindo áreas de difícil acesso e algumas ilhas povoadas com serviços
existentes, assim como os serviços de limpeza e conservação urbana. Contudo o
cenário da cidade carece de salubridade, condições de higiene adequadas e asseio.

As lacunas do atendimento à população pelo sistema de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos referem-se à ineficiência do poder público na conscientização e na
formalização da educação ambiental da população bem como do conceito da
responsabilidade compartilhada pelo manejo de resíduos e limpeza urbana.

Por mais que alguns serviços sejam disponibilizados diariamente, a população
acondiciona e descarta resíduos inadequadamente em ruas, canais, terrenos baldios,
áreas de várzea, etc. Há uma relação direta ainda com a disposição inadequada de
esgotos sanitários, aliado à precariedade do atendimento deste tipo de serviço
tornando a cidade um extenso depósito de lixo pelas ruas bem como esgoto a céu
aberto. Essa situação é vista seja nas áreas mais centrais como nos bairros mais
afastados.

Por isso a situação do saneamento básico como um todo urge em Belém, não apenas
no tema de resíduos sólidos. Há uma incapacidade do Poder Público municipal em
atingir a população com informações, orientações, fiscalizações e instrumentos que
fizessem com que o manejo e as atividades de limpeza urbana fossem mais eficazes.

Por outro lado, provê a cidade de serviços os quais nem deveria ser sua
responsabilidade, como a coleta diária e/ou frequente de resíduos da construção civil
pelas cidades. Pela lei vigente, essa responsabilidade é dos próprios geradores.
Tendo em vista a baixa participação da população no manejo adequado e seu
costume em ser atendido pela coleta eventual pública, acabam por sempre dispor nas
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ruas e outros locais os resíduos, os quais são prontamente coletados pela
Administração.
Neste caso, custeio público se aplica em serviços a princípio indevidos e/ou
exageradamente abrangentes visando o mínimo da conservação urbana, pois se a
administração talvez não o fizesse, a situação seria de generalizados problemas de
saúde pública.

Entretanto é preciso deixar claro que a participação da população só se dá com sua
integração, conscientização e educação. A política nacional de Educação Ambiental
há anos instituída também já apresentou princípios, diretrizes e instrumentos para tal.
Mesmo assim, as ações atuais da Administração Pública neste tema são muito
incipientes, para não dizer insuficientes, frente o tamanho da população e a lacuna
existente nos indicadores sociais em especial de escolaridade, por exemplo.

É dever, portanto, do Poder Público criar os meios que façam com que a população
seja instruída a participar (inclusive politicamente) no desenvolvimento de políticas e
ações públicas que resolvam os problemas ambientais e/ou de resíduos sólidos e até
mesmo do saneamento. São projetos/programas e ações a longo prazo, envolvendo
gerações inteiras, onde gradualmente tem-se melhoria dos indicadores e da situação
urbana nestes temas. Ao negligenciar tais instrumentos e normativas, o município fica
à mercê de prestar os serviços apenas e ele praticamente sozinho garantir alguma
qualidade de vida à população nestes assuntos.

O diagnóstico de resíduos está expondo ainda diversos pontos relevantes de ausência
ou ineficiência da gestão e dos serviços prestados. Destaca-se a ineficiência pública
em promover as melhorias em termos de infraestrutura e controle ambiental em temas
bastante complexos, porém que já perduram há anos, como é o caso dos Aterros do
Aurá e do Guamá.

Atualmente a Administração de Belém se vê em um cenário urgente devido problemas
ambientais, socioambientais, jurídicos, contratuais entre outros. Porém, desde o
advento da Lei Federal n° 12.305/2010, ressalta-se há quase 20 anos, metas já
haviam sido definidas para que se promovesse o gerenciamento adequado de
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resíduos sólidos e principalmente envolvendo a resolução de áreas de lixões. Até
agora pouco foi feito e a situação ainda é crítica, pois mesmo o Aurá não recebendo
formalmente resíduos sólidos domiciliares, muitos materiais não apenas inertes ainda
vão para lá, bem como ainda há centenas de pessoas atuando irregularmente no
espaço.

A Bacia do Aurá e/ou seu bairro, está inserida em uma Área de Preservação Ambiental
– APA, instituída em nível estadual, têm sido negligenciada em termos especialmente
socioambientais. Esquece o município que o meio ambiente é um bem público
imensurável, e o Aterro do Aurá permanece contaminando solo, água sem que, de
fato, em vários anos medidas de recuperação e controle ambiental tenham sido
tomadas em termos técnicos e institucionais para sua remediação total ou parcial.

As questões financeiras e de custeio também são importantes nesse cenário.
Atualmente a arrecadação com a Taxa de Resíduos Sólidos – TRS instituída pouco
cobre os serviços disponibilizados. Desde a Lei Federal do Saneamento Básico (Lei
n° 11.445/2007) busca-se que os sistemas de saneamento básico, incluído o manejo
de resíduos sólidos, tenham sustentabilidade econômico e financeira. Afinal, como
prestar serviços adequados, tomar medidas estruturais e investimentos sem
disponibilidades financeiras?

É preciso então que o município verifique essa questão, pois já conhece o problema
e inclusive conhece a defasagem monetária neste tema, pois já realizou
levantamentos. É preciso tomar a decisão de tornar o sistema de cobrança salutar aos
cofres públicos, sob pena de crimes contra a administração pública, inclusive.

Os demais pontos positivos e negativos especificamente observados no diagnóstico
atual de Belém podem ser avaliados nas considerações finais.

372

18. CONSIDERAÇÕES FINAIS DO DIAGNÓSTICO

A seguir apresentam-se os pontos mais relevantes observados no desenvolvimento
do diagnóstico de resíduos sólidos e limpeza urbana de Belém:


O município está dividido em dois lotes contratuais para a prestação de
serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza e conservação urbana. A
maioria do pessoal envolvido nas atividades são terceirizados, sob gestão do
Departamento de Resíduos Sólidos e/ou da própria Secretaria de Saneamento
– SESAN.



Outras secretarias como a de Meio Ambiente – SEMMA e/ou a de Saúde –
SESMA possuem atuações indiretas tocante ao gerenciamento de resíduos de
serviços de saúde (quando o gerador é o município) ou ainda fiscalização e
controle ambiental, sanitário e atividades potencialmente poluidoras, etc.



O município carece de ações envolvendo educação ambiental e fiscalização,
sendo bastante incipientes envolvendo a coleta seletiva ou o descarte irregular
de resíduos na área urbana.



O município dispõe de uma série de serviços de limpeza e coleta à disposição
da população, inclusive limpeza de feiras livres e mercados. Porém a situação
dos locais é precária e os locais, no geral, apresentam ambientes insalubres e
uma grande geração de resíduos sólidos.



O município possui inúmeros pontos de descarte irregular de resíduos sólidos,
dos mais variados tipos, o que inclui descarte irregular de resíduos domiciliares.
Canais de drenagem, vias públicas, terrenos baldios são os locais mais
observados com descarte irregular.



Apesar de dispor de coleta de entulhos e outros materiais e até mesmo a coleta
em pontos de difícil acesso, a geração é muito expressiva, e a abrangência não
consegue mitigar os problemas da disposição irregular com eficiência. Este
cenário impacta a qualidade de vida, o ambiente da cidade, a paisagem urbana
e pode causar problemas sanitários e epidemiológicos.



Não há ações de manejo ou programas específicos para atuação em resíduos
especiais como do caroço do açaí ou resíduos verdes, mesmo a cidade
possuindo característica peculiar quanto à expressiva geração desses
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materiais. As ideias ou ações do Poder Público Municipal ainda são incipientes
e não estão postos em prática.


O Programa de Coleta Seletiva é pouco formalizado havendo apenas uma
Cooperativa devidamente contratada pelo município a qual atua de maneira
programada apenas no Bairro Nazaré. As demais (outros 09 grupos) atuam de
maneira informal, em outros pontos da cidade, porém com certo auxílio
operacional do DRES/SESAN, ainda incipiente.



A condição dos espaços das Cooperativas e/ou Associações de catadores
observados em Belém é muito precária, no geral. A maioria não possui espaço
e/ou galpões adequados, o material recebido é de baixa qualidade, não
possuem equipamentos de apoio e não há formalização das cooperativas ou
associações. A maioria não possui espaço próprio. Os próprios catadores
fazem a coleta nos bairros e/ou localidades onde se inserem.



O índice de reciclagem, ou seja, o percentual de desvio dos materiais
recicláveis do aterro sanitário, com base nos dados fornecidos, é da ordem de
1,33%, índice muito abaixo do previsto no Plano Nacional de Resíduos Sólidos
– PLANARES (2012) que hoje já define necessidades de desvio da ordem de
35% (região Norte).



No estudo gravimétrico realizado para o município de Belém chegou-se aos
percentuais médios de cada tipo de material encontrado, sendo: 6,18% papel
e/ou papelão; 3,89% plásticos moles; 5,20% plásticos duros; 3,10%
embalagens tipo PET; 1,05% embalagens longa vida; 3,11% metais ferrosos;
1,10% alumínio; 5,29% tecidos ou trapos; 2,31% embalagens de vidro; 51,34%
resíduos orgânicos; 5,07% entulhos; 8,32% rejeitos e, 4,03% foram
considerados outros resíduos.



Não há programa municipal para incentivo das ações da Logística Reversa
Obrigatória segundo a PNRS.



O município possui três áreas de bota-fora de resíduos da construção civil –
RCC (localizadas em Outeiro, Mosqueiro e Icoaraci), sendo áreas não
licenciadas e com poucos controles ambientais e/ou operacionais para
recebimento desses materiais. Observou-se aterro de materiais não inertes.



O Aterro do Aurá (NDF/DRES) também recebe resíduos inertes e/ou entulhos
da construção civil, de limpeza de canais e resíduos de poda coletados no
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município, vindos de Ananindeua e outros geradores privados, sendo a quarta
área municipal utilizada como bota-fora. O gerenciamento no local é incipiente.
Diversos materiais com outras classificações são enviados ao local que
apresenta problemas socioambientais, inclusive com a presença de catadores
indevidamente.


O gerenciamento de resíduos de serviços de saúde – RSS nas unidades
municipais é precário, não atende às diretrizes básicas da RDC Anvisa n°
222/2018, em especial na etapa de acondicionamento temporário nos abrigos
existentes e que foram visitados.



Há cobrança de Taxa de Resíduos Sólidos – TRS instituída por lei municipal, a
qual considera o tipo de ocupação e a área do imóvel. Contudo os valores de
faturamento não são suficientes para cobrir as despesas de custeio dos
serviços de coleta, transporte, destinação final dos resíduos sólidos, havendo
grande defasagem financeira em média de 64% com base nos dados obtidos
(entre 2012 e 2018).



O município já demonstrou interesse em participar de soluções consorciadas
e/ou regionalizadas para a gestão de resíduos sólidos em especial a destinação
final, através de protocolo de intenções e outros, porém as ações práticas não
foram observadas e o município ainda é dependente de um cenário crítico
frente a esta etapa a qual contempla problemas socioambientais, contratuais e
judicializados. O Aterro sanitário do Guamá que atende a região e o município
possui pouco tempo operacional garantido (máximo de 2 anos) e novas
alternativas ainda estão em fase de estudo e planejamento inicial.
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II – PROGNÓSTICO, OBJETIVOS E METAS

1. PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

1.1. ANÁLISE SWOT

Análise SWOT ou Análise FOFA (Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças, em
português) é uma ferramenta utilizada para fazer análise de cenário, sendo usada
como base para gestão e planejamento estratégico. A Análise SWOT é um sistema
simples para posicionar ou verificar a posição estratégica no ambiente em questão,
que neste caso, o manejo e gerenciamento dos resíduos sólidos. Na Figura 265,
apresenta-se um esquema para entendimento da matriz de análise SWOT ou FOFA.
Figura 265: Matriz SWOT ou FOFA.

Fonte: Distribuição XXI, 2018.

•

Forças ou Pontos fortes: são as variáveis internas e controláveis que

propiciam condições favoráveis aos setores de saneamento em relação ao seu
ambiente. São características ou qualidades que podem colaborar positivamente no
desempenho do setor.
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•

Fraquezas ou Pontos fracos: são consideradas deficiências internas aos

setores de saneamento que inibem a capacidade de desempenho dos mesmos. As
fraquezas devem ser superadas para evitar a ineficiência do sistema.
•

Oportunidades: são variáveis contextuais ou circunstâncias e características

do ambiente externo que possam ter impacto sobre os setores de saneamento de
forma que proporcionem certa facilitação para a concretização dos objetivos
estratégicos estabelecidos.
•

Ameaças: são variáveis, circunstâncias ou características do ambiente externo

que possam ter impactos negativos sobre o desenvolvimento das metas e objetivos
estabelecidos.

A consideração dos sistemas de saneamento através das variáveis adotadas (forças,
fraquezas, oportunidades e ameaças) possibilitará certa redução de incertezas
auxiliando no processo de configuração de cenários alternativos para o futuro destes
sistemas. As oportunidades e os pontos fortes são os atributos que ajudam a atingir
os objetivos; as ameaças e os pontos fracos são os fatores que podem impedir a
concretização dos objetivos, sendo, por isso, necessário superá-los.

No cerne do presenta Plano de Belém, a Análise SWOT corresponderá à identificação,
tanto na organização atual do saneamento básico como um todo no município, como
nos quatro eixos integrantes do saneamento básico, em separado, dos principais
aspectos que caracterizam a sua posição estratégica num determinado momento,
tanto em nível interno ao setor, quanto externo a este.

A seguir apresenta-se a matriz SWOT elaborada a partir do diagnóstico da
Caracterização Geral do município, sendo que as matrizes de cada componente estão
apresentadas por sistema.
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Quadro 103: Análise SWOT aplicada a Caracterização Geral do Município de Belém.
STRENGTHS (FORÇAS)

WEAKNESS (FRAQUEZAS)

Interesse pessoal dos agentes municipais na superação das dificuldades existentes

Baixo poder aquisitivo médio da população,sujeitando a mesma a vulnerabilidade social

Andamento da revisão e atualização do Plano Diretor do município

Baixo IDH

Interesse sobre o tema saneamento verificado nas audiências públicas

Elevados índices nos indicadores de saúde específicos relacionados à inexistência de
saneamento

Existência da ARBEL, regulando todos os serviços de saneamento

Baixo poder de conscientização ambiental da população
Baixa adesão ao serviços públicos de saneamento disponibilizados
Inexistência de integração com demais municípios da RMB na prestação de serviços de
saneamento
Características de clima, hidrografia, topografia desfavoráveis à prestação de serviços de
saneamento
Insuficiência de recursos e de profissionais para execução e fiscalização dos serviços de
saneamento básico
Uso e ocupação do solo desordenados
Alta incidencia de inadimplência no pagamento pela prestação de serviços
Elevado número de órgãos vinculados à diversas secretarias com atuação no saneamento
gerando ou sobreposição de ações ou vácuos operacionais
Baixa capacidade financeira do município frente às necessidades de investimento
Inexistência de estruturas de educação formal e informal para apoiar projetos e ações de
educação ambiental e de saneamento básico
Violência no ambiente social em geral

OPORTUNITES (OPORTUNIDADES)
Elaboração da revisão do Plano Diretor levando em consideração aspectos e informações do
PMSB e do PGIRS
Possibilidade de rearranjo organizacional e racionalização da gestão de serviços de
saneamento e correlatos
Atendimento da exigência de existência de PMSB para obtenção de recursos a fundo perdido
ou financiado junto a organismos federais
Reavaliação do interesse da continuidade de contrato de programa na prestação de serviço
de água e esgoto
Ampliação na atuação da Agência Reguladora - Resíduos e Drenagem com a implantação da
ARBEL
Efetivação de ações conjugadas para efetivação de consórcios, cooperação entre municípios
da RMB

Inexistência de programas de interesse do saneamento básico nas áreas de desenvolvimento
urbano, habitação, mobilidade urbana, gestão de recursos hídricos e meio ambiente
THREATS (AMEAÇAS)
Crescimento da ocupação irregular do solo
Limitação na obtenção de recursos financiados por órgãos públicos
Inexistência de recursos financeiros para atendmento pleno das necessidades do setor
saneamento
Manutenção da atual estrutura organizacional e funcional voltada ao saneamento básico
Incidência de ações indevidas interferindo na organização proposta para a prestação de
serviço de saneamento
Ineficiência na aplicação dos programas de educação ambiental

Implantação de ações para atendimento de TAC´s

Manutenção das baixas condições de renda e alto percentual de desigualdade
socioeconômica

Ações de fortalecimento institucional da SESAN

Continuidade das baixas adesões aos sistemas oficiais de saneamento básico

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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Aplicação da Análise SWOT ao Sistema de Manejo dos Resíduos Sólidos
e Limpeza Urbana

No Quadro 104 apresenta-se a análise SWOT para o Sistema de Limpeza Urbana e
Manejo dos Resíduos Sólidos de Belém.
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Quadro 104: Análise SWOT para o Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana.
Strengths (Forças)
Existencia de Departamento Específico (DRES) para atuacao no manejo dos residuos sólidos.
Existencia de arcabouço legal no âmbito do manejo dos resíduos sólidos.
Plano Municipal de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos – PMGIRS, instituído pela Lei
8.899/2011.
Disponibilização dos serviços de coleta dos resíduos sólidos, através da modalidade porta a porta,
bem como em locais de difícil acesso, atingindo 97% de cobertura.

Weaknesses (Fraquezas)
Prazo para encerramento das atividades do aterro sanitário de Marituba se encerrando. Problemas sócioambientais,
contratuais e judicializados
Falta de local licenciado para recebimento dos resíduos solidos gerados pelo municipio de Belém.
Baixo índice de desvio dos materiais recicláveis do aterro sanitário, aprox., 1,33% em 2019, considerando o total
coletado pela coleta domiciliar (convencional + seletiva).
Não há programa municipal para incentivo das ações da Logística Reversa Obrigatória segundo a PNRS.

Geração per capita resíduos domiciliares de 0,62 kg/hab. dia em 2019, considerada abaixo do
apresentado para a região Norte no PLANARES ( 0,87 kg/hab. dia).

As ações envolvendo educação ambiental e fiscalização, são incipientes envolvendo a coleta seletiva ou o descarte
irregular de resíduos na área urbana
Apesar da disponibilidade dos serviços de limpeza e coleta de feiras livres e mercados públicos, a situação destes
locais é precária, apresentando no geral ambientes insalubres.
Existência de inúmeros pontos de descarte irregular de resíduos sólidos, dos mais variados tipos, o que inclui
descarte irregular de resíduos domiciliares por parte da população.
Apesar de dispor de coleta de entulhos e outros materiais e até mesmo a coleta em pontos de difícil acesso, a
geração é muito expressiva, e a abrangência não consegue mitigar os problemas da disposição irregular com
eficiência.
Gerenciamento de resíduos de serviços de saúde – RSS precário nas unidades municipais, não atendendo às
diretrizes básicas da RDC Anvisa n° 222/2018

Ações para coibir o descarte irregular de Resíduos Sólidos - Código de Posturas através dos Fiscais
de Limpeza Urbana.

Observado grande quantidade de descarte irregular por parte da população de resíduos sólidos em especial anais de
drenagem, vias públicas, terrenos baldios.

Realização da Coleta Seletiva através de diferentes modelos: porta-a-porta (Bairro Nazaré); Locais de
Entrega Voluntária (LEV`s); Coleta Informal e de Grandes Geradores.
Contrato com a Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis – CONCAVES para a coleta
seletiva no Bairro Nazaré.
Existência de 10 Unidades de Triagem, compostas por catadores de materiais recicláveis de baixa
renda, que recebem algum subsidio da Prefeitura de Belém para o manejo dos resíduos recicláveis
secos.

Inexistência de tratamento e reaproveitamento dos Resíduos da Construção Civil conforme a Res. CONAMA n°
307/2002

Desativação do Lixão do Aruá para recebimento de Resíduos Domiciliares.
Divisão do município em Lotes para disponibilização dos serviços de limpeza pública.
Apoio dado as Cooperativas/Associações de Catadores.
Diagnóstico Socioambiental dos Catadores de Materiais Recicláveis.

Estudo Gravimétrico Atualizado (2019) para conhecimento do perfil de resíduos domiciliares de
Belém.
Novo Galpão de Triagem (2019) na Área do Aruá.
Existência de Coleta e Tratamento dos Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS municipais.
Eliminação de locais de Descarte Irregular de Resíduos com realização de melhorias nas áreas.
Oportunities (oportunidades)
Aumentar a coleta seletiva e consequentemente o desvio dos materiais do aterro sanitário.
Formulação e formalização da Gestão do Consórcio Metropolitana para planta de destinação final de
resíduos domiciliares da região metropolitana
Possibilidade de obtenção linhas de crédito especiais para saneamento com o PMSB aprovado
Criacao da ARBEL Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL com atuacao em residuos
solidos
Ampliação dos serviços

Falta de manejo específicos para resíduos especiais como do caroço do açaí ou resíduos verdes.
A condição dos espaços das Cooperativas e/ou Associações de Catadores observados em Belém é muito precária,
no geral não há maquinário necessário e os espaços são inadequados.
Existência de 03 áreas de bota-fora de resíduos da construção civil – RCC, localizadas em Icoaraci, Outeiro e
Mosqueiro sendo áreas não licenciadas e com poucos controles ambientais e/ou operacionais para recebimento
desses materiais.
Ineficiência de profissionais para a execução dos serviços de monitoramento e fiscalização dos serviços.
A deficiência do controle ambiental referente a operação e de manutenção das atividades de abastecimento de água,
sistema de esgotamento sanitário e resíduos sólidos
Threats (Ameaças)
Falta de local adequado para receber os residuos solidos urbanos da regiao metropolitana de Belém.
Faturamento referente à Taxa de Resíduos Sólidos – TRS é insuficiente para cobrir as despesas de custeio e
investimentos com os serviços.
O Aterro do Aurá (NDF/DRES) recebe resíduos inertes e/ou entulhos da construção civil, de limpeza de canais e
resíduos de poda coletados no município, vindos de Ananindeua e outros geradores privados.
Crescimento em áreas de ocupação irregular

Acordos Setoriais para a logística reversa

Falta de locais licenciados para recebimento de Resíduos da Construção Civil - RCC e entulhos em geral.

Incentivar novas cooperativas de catadores

Escassez de linhas especiais de financiamento para o saneamento

Ações de fortalecimento institucional da SESAN

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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1.2.

UNIDADE DE PLANEJAMENTO

Como constou no Volume I - Caracterização Geral do Município, foram definidas,
conforme prevê a Lei 11.445/2007, a identificação das bacias hidrográficas que
servirão de unidades básicas de planejamento no município de Belém, e que resultou
num quantitativo de 47 bacias, para as quais foram projetados dados da evolução
anual de população, nas áreas urbanas e rurais, a partir dos dados do IBGE.

Para visualização dos limites das bacias e de quantificação da população apresentase a Figura 266 e o Quadro 105.
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Figura 266: Mapa geral das Unidades de Planejamento – Bacias Hidrográficas.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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Quadro 105: Projeção populacional por bacia hidrográfica, projeção urbana, projeção rural e projeção total.
Bacia
Bacia da Estrada Nova
Bacia de Val-de-Cães
Bacia do Anani
Bacia do Armas
Bacia do Aurá
Bacia do Cajé
Bacia do Comércio
Bacia do Maguarí
Bacia do Mata Fome
Bacia do Murucutum
Bacia do Outeiro
Bacia do Paracuri
Bacia do Tucunduba
Bacia do Una
Bacia I
Bacia II
Bacia III
Bacia IV
Bacia do São Benedito
Bacia VI
Bacia VII
Bacia do Curuperê
Bacia do Itaiteua
Bacia do Jararaca
Bacia X
Bacia XI
Bacia XII
Bacia XIII
Bacia XIV
Bacia XVII
Bacia do Cajueiro
Bacia do Carananduba
Bacia do Jacarequara
Bacia do Sucurijuquara
Bacia XIX
Bacia do Murubira
Bacia da Tamandaré
Bacia do Tabocão
Bacia V
Bacia VIII
Bacia IX
Bacia XV
Bacia XVI
Bacia XVIII
Bacia do Ipixuna
População Urbana
População Rural
Bacia do Traíra
Bacia do Marimari
Outras bacias
Ilhas Total
Baía do Guajará
Cotijuba
Combu
Jutuba
População Total

2021
198.733
61.274
16.445
26.625
20.687
10.139
815
157.118
56.381
41.099
27.519
135.475
212.239
402.424
5.900
1.096
1.340
2.889
13.902
1.022
332
5.015
7.000
5.933
3.401
4.158
9.366
2.517
400
1.719
3.333
3.136
5.890
3.734
110
15.578
18.644
16.181
1.652
3.012
268
190
2.353
4
1.183
1.508.230
21.136
5.497
1.261
2.319
12.059
2.239
7.248
1.273
1.299
1.529.366

2022
198.071
61.849
17.218
26.585
20.707
10.383
821
157.953
56.774
40.953
28.021
136.966
213.125
401.031
5.942
1.101
1.335
2.897
13.875
1.115
360
5.178
7.336
6.344
3.431
4.179
9.724
2.545
403
1.727
3.368
3.159
6.576
4.156
112
16.133
18.623
16.168
1.642
3.010
265
188
2.337
4
1.180
1.514.869
22.394
6.608
1.263
2.316
12.207
2.272
7.350
1.280
1.305
1.537.263

2023
197.370
62.420
18.036
26.542
20.706
10.621
827
158.661
57.101
40.803
28.531
138.365
213.889
399.590
5.984
1.104
1.329
2.906
13.846
1.217
390
5.346
7.653
6.729
3.461
4.201
10.016
2.563
404
1.735
3.404
3.182
7.335
4.630
112
16.716
18.601
16.156
1.632
3.008
263
187
2.323
4
1.176
1.521.074
23.539
7.602
1.266
2.313
12.358
2.305
7.454
1.287
1.312
1.544.613

2024
196.653
62.988
18.902
26.497
20.687
10.853
833
159.253
57.367
40.650
29.050
139.676
214.548
398.101
6.027
1.107
1.324
2.914
13.816
1.329
423
5.519
7.949
7.082
3.492
4.221
10.248
2.574
406
1.744
3.441
3.206
8.168
5.159
113
17.327
18.580
16.143
1.623
3.006
261
185
2.309
4
1.172
1.526.929
24.525
8.437
1.268
2.310
12.510
2.338
7.559
1.294
1.319
1.551.454

2025
196.078
63.604
19.832
26.469
20.670
11.087
840
159.859
57.622
40.526
29.601
141.007
215.275
396.884
6.074
1.111
1.320
2.924
13.795
1.452
459
5.700
8.227
7.407
3.525
4.245
10.436
2.582
408
1.753
3.481
3.232
9.086
5.754
113
17.981
18.559
16.130
1.613
3.004
259
184
2.296
4
1.169
1.533.636
25.355
9.112
1.271
2.307
12.665
2.372
7.666
1.301
1.326
1.558.991

2026
195.316
64.162
20.796
26.417
20.623
11.302
847
160.224
57.776
40.364
30.134
142.127
215.710
395.275
6.117
1.113
1.314
2.932
13.762
1.585
498
5.881
8.474
7.690
3.557
4.266
10.570
2.583
409
1.761
3.519
3.257
10.075
6.411
113
18.651
18.538
16.118
1.605
3.002
258
183
2.285
4
1.166
1.538.770
25.912
9.619
1.271
2.306
12.716
2.383
7.701
1.303
1.328
1.564.682

Projecao Populacional por Bacia Hidrografica (hab)
2027
2028
2029
2030
2031
2032
194.526 193.699 192.837 192.089 191.137 190.136
64.711
65.247
65.768
66.325
66.808
67.269
21.808
22.869
23.978
25.154
26.355
27.600
26.361
26.300
26.233
26.181
26.102
26.016
20.565
20.496
20.418
20.347
20.252
20.149
11.507
11.701
11.883
12.061
12.215
12.355
853
859
866
873
879
885
160.476 160.615 160.646 160.698 160.514 160.226
57.877
57.927
57.930
57.934
57.848
57.720
40.197
40.024
39.843
39.685
39.487
39.279
30.672
31.212
31.753
32.320
32.857
33.390
143.142 144.047 144.840 145.635 146.195 146.636
216.026 216.215 216.278 216.387 216.187 215.853
393.599 391.841 389.999 388.382 386.348 384.207
6.160
6.202
6.244
6.290
6.330
6.369
1.114
1.115
1.115
1.115
1.114
1.112
1.308
1.302
1.295
1.290
1.283
1.275
2.939
2.947
2.953
2.962
2.967
2.972
13.726
13.687
13.645
13.611
13.562
13.510
1.729
1.885
2.053
2.234
2.426
2.629
540
585
633
685
740
798
6.065
6.251
6.440
6.634
6.824
7.013
8.695
8.889
9.056
9.206
9.324
9.420
7.935
8.143
8.316
8.464
8.575
8.659
3.588
3.619
3.650
3.684
3.715
3.745
4.285
4.304
4.322
4.342
4.358
4.372
10.666
10.730
10.767
10.791
10.788
10.770
2.580
2.575
2.567
2.560
2.549
2.537
409
410
410
410
409
409
1.769
1.777
1.785
1.794
1.802
1.809
3.557
3.596
3.636
3.679
3.718
3.758
3.281
3.305
3.330
3.357
3.381
3.405
11.138
12.273
13.473
14.740
16.041
17.373
7.140
7.944
8.829
9.806
10.863
12.008
113
113
112
112
111
111
19.349
20.075
20.830
21.628
22.437
23.270
18.516
18.495
18.474
18.453
18.432
18.410
16.105
16.093
16.080
16.068
16.056
16.044
1.596
1.588
1.580
1.573
1.565
1.558
3.000
2.998
2.996
2.995
2.993
2.991
257
257
256
256
255
255
182
182
181
180
180
180
2.274
2.264
2.255
2.247
2.239
2.233
4
4
4
4
4
4
1.163
1.159
1.157
1.154
1.151
1.148
1.543.502 1.547.819 1.551.715 1.556.394 1.559.375 1.561.868
26.329
26.634
26.850
27.007
27.067
27.090
9.986
10.240
10.404
10.511
10.558
10.568
1.271
1.272
1.272
1.272
1.269
1.266
2.306
2.305
2.305
2.304
2.304
2.304
12.766
12.817
12.869
12.920
12.936
12.952
2.394
2.405
2.417
2.428
2.432
2.435
7.736
7.771
7.806
7.841
7.852
7.863
1.306
1.308
1.311
1.313
1.314
1.315
1.331
1.333
1.336
1.338
1.339
1.339
1.569.831 1.574.453 1.578.565 1.583.401 1.586.442 1.588.958

2033
189.091
67.707
28.886
25.923
20.039
12.481
891
159.842
57.555
39.063
33.917
146.963
215.397
381.971
6.407
1.109
1.268
2.977
13.454
2.843
860
7.200
9.494
8.720
3.775
4.385
10.740
2.523
408
1.816
3.799
3.429
18.723
13.241
110
24.128
18.389
16.031
1.552
2.989
255
179
2.226
4
1.146
1.563.905
27.085
10.549
1.264
2.303
12.969
2.439
7.875
1.315
1.340
1.590.990

2034
188.006
68.123
30.212
25.824
19.923
12.592
897
159.373
57.357
38.839
34.437
147.182
214.825
379.654
6.444
1.106
1.260
2.980
13.395
3.068
924
7.386
9.550
8.760
3.804
4.398
10.700
2.509
406
1.823
3.839
3.453
20.073
14.563
110
25.010
18.368
16.019
1.545
2.987
254
179
2.221
4
1.143
1.565.525
27.061
10.512
1.261
2.303
12.985
2.442
7.886
1.316
1.340
1.592.586

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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2035
186.995
68.556
31.593
25.735
19.814
12.696
903
158.915
57.162
38.630
34.970
147.382
214.273
377.482
6.484
1.104
1.253
2.985
13.340
3.304
992
7.573
9.594
8.787
3.836
4.411
10.659
2.495
405
1.830
3.882
3.478
21.422
15.979
109
25.930
18.347
16.007
1.539
2.985
254
179
2.216
4
1.141
1.567.630
27.030
10.468
1.258
2.303
13.001
2.446
7.897
1.317
1.341
1.594.660

2036
185.834
68.924
32.989
25.624
19.688
12.778
909
158.286
56.905
38.391
35.474
147.392
213.487
375.006
6.520
1.100
1.244
2.988
13.275
3.547
1.061
7.753
9.616
8.794
3.864
4.421
10.604
2.479
404
1.837
3.923
3.502
22.726
17.466
108
26.857
18.326
15.995
1.533
2.983
254
178
2.211
4
1.139
1.568.399
26.967
10.405
1.253
2.303
13.006
2.447
7.900
1.317
1.341
1.595.366

2037
184.636
69.267
34.415
25.509
19.557
12.847
915
157.586
56.623
38.145
35.967
147.304
212.601
372.451
6.554
1.095
1.236
2.990
13.207
3.796
1.133
7.928
9.625
8.788
3.893
4.429
10.544
2.463
402
1.843
3.964
3.525
23.984
19.026
108
27.803
18.305
15.983
1.527
2.981
254
178
2.207
4
1.136
1.568.733
26.896
10.334
1.248
2.303
13.011
2.448
7.904
1.317
1.341
1.595.629

2038
183.411
69.587
35.867
25.388
19.423
12.903
921
156.824
56.319
37.893
36.450
147.127
211.630
369.841
6.587
1.090
1.227
2.992
13.136
4.051
1.206
8.099
9.621
8.770
3.920
4.437
10.479
2.446
400
1.849
4.005
3.549
25.181
20.648
107
28.768
18.284
15.971
1.522
2.979
254
178
2.203
4
1.134
1.568.681
26.817
10.257
1.243
2.302
13.015
2.449
7.907
1.318
1.342
1.595.498

2039
182.166
69.886
37.341
25.265
19.286
12.946
927
156.011
55.997
37.638
36.922
146.870
210.587
367.191
6.620
1.085
1.218
2.993
13.063
4.310
1.281
8.264
9.607
8.744
3.948
4.444
10.411
2.428
398
1.855
4.046
3.572
26.308
22.321
106
29.751
18.263
15.959
1.516
2.977
254
178
2.200
4
1.132
1.568.289
26.736
10.176
1.238
2.302
13.020
2.450
7.911
1.318
1.342
1.595.025

2040
180.981
70.194
38.850
25.149
19.156
12.984
933
155.219
55.684
37.396
37.399
146.602
209.569
364.662
6.655
1.080
1.210
2.995
12.994
4.572
1.358
8.428
9.589
8.714
3.977
4.451
10.345
2.412
396
1.861
4.090
3.598
27.365
24.043
105
30.763
18.242
15.947
1.511
2.976
254
178
2.196
4
1.130
1.568.216
26.658
10.098
1.233
2.302
13.025
2.451
7.914
1.318
1.342
1.594.874

Estas bacias são, portanto, as unidades básicas de planejamento e servirão, quando
agrupadas, de apoio para a concepção de cada um dos quatro sistemas e da futura
planificação dos programas, projetos e ações de cada componente da prestação de
serviço.

Assim, para o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos agrupou-se
as bacias hidrográficas em 05 Zonas de Gestão distintas, considerando as
particularidades regionais de Belém, sendo elas: Sede, Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro e
Zona Rural (compreendendo as ilhas também), conforme apresentado Figura 267.

As projeções dos resíduos sólidos de Belém, para o período de planejamento de 20
anos, serão realizadas por zona de gestão, visando um tratamento descentralizado
dos resíduos, quando couber. Assim, por exemplo, unidades como Galpões de
Triagem, Ecopontos e LEVs poderão ser pré-dimensionados considerando a gestão
regional dos resíduos sólidos. Para a disposição final do rejeito em aterro sanitário,
será considerado a geração total de resíduos do município. Ainda, para a zona rural
serão propostas alternativas distintas de tratamento, diferentemente das demais
zonas de gestão. Com destaque para à ilha de Cotijuba, apesar do IBGE considerala como área rural, por seu adensamento, serão propostas alternativas especificas de
locais com características urbanas.

A projeção Populacional por Zona de Gestão apresenta-se no Quadro 106 e 107, e
na Figura 268, o mapeamento das zonas de gestão para resíduos sólidos.
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Figura 267: Agrupamento das Zonas de Gestão para Resíduos Sólidos a partir da unidade de
planejamento – bacia hidrográfica.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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Quadro 106: Projeção Populacional, por Zona de Gestão, para o manejo dos Resíduos Sólidos.
Nome
Bacia da
Bacia da
Bacia do
Bacia do
Bacia do
Bacia do
Bacia do
Bacia do

2021
198.733
18.644
212.239
20.687
41.099
402.424
26.625
815
921.266

2022
198.071
18.623
213.125
20.707
40.953
401.031
26.585
821
919.916

2023
197.370
18.601
213.889
20.706
40.803
399.590
26.542
827
918.328

2024
196.653
18.580
214.548
20.687
40.650
398.101
26.497
833
916.549

2025
196.078
18.559
215.275
20.670
40.526
396.884
26.469
840
915.301

2026
195.316
18.538
215.710
20.623
40.364
395.275
26.417
847
913.090

Nome

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Bacia de Val-de-Cães
Bacia I
Bacia do Mata Fome
Bacia do Cajé
Bacia do Paracuri
Bacia do Anani
Bacia do Outeiro
Bacia III
Bacia II
Bacia V
Bacia do Tabocão
Bacia IV
Bacia do São Benedito
Bacia do Maguari
Bacia VI
Bacia VII

61.274

61.849

62.420

62.988

63.604

64.162

Estrada Nova
Tamandaré
Tucunduba
Aurá
Murucutum
Una
Armas
Comércio
Total

Total

ZONA DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS
2027
2028
2029
2030
194.526
193.699
192.837
192.089
18.516
18.495
18.474
18.453
216.026
216.215
216.278
216.387
20.565
20.496
20.418
20.347
40.197
40.024
39.843
39.685
393.599
391.841
389.999
388.382
26.361
26.300
26.233
26.181
853
859
866
873
910.643
907.929
904.948
902.397

SÓLIDOS - SEDE
2031
2032
191.137
190.136
18.432
18.410
216.187
215.853
20.252
20.149
39.487
39.279
386.348
384.207
26.102
26.016
879
885
898.824
894.935

ZONA DE GESTÃO DE MANEJO DE RESÍDUOS - ICOARACI
2027
2028
2029
2030
2031
2032
64.711

65.247

65.768

66.325

66.808

67.269

2033
189.091
18.389
215.397
20.039
39.063
381.971
25.923
891
890.764

2034
188.006
18.368
214.825
19.923
38.839
379.654
25.824
897
886.336

2035
186.995
18.347
214.273
19.814
38.630
377.482
25.735
903
882.179

2036
185.834
18.326
213.487
19.688
38.391
375.006
25.624
909
877.265

2037
184.636
18.305
212.601
19.557
38.145
372.451
25.509
915
872.119

2038
183.411
18.284
211.630
19.423
37.893
369.841
25.388
921
866.791

2039
182.166
18.263
210.587
19.286
37.638
367.191
25.265
927
861.323

2040
180.981
18.242
209.569
19.156
37.396
364.662
25.149
933
856.088

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

67.707

68.123

68.556

68.924

69.267

69.587

69.886

70.194

5.900

5.942

5.984

6.027

6.074

6.117

6.160

6.202

6.244

6.290

6.330

6.369

6.407

6.444

6.484

6.520

6.554

6.587

6.620

6.655

56.381

56.774

57.101

57.367

57.622

57.776

57.877

57.927

57.930

57.934

57.848

57.720

57.555

57.357

57.162

56.905

56.623

56.319

55.997

55.684

10.139

10.383

10.621

10.853

11.087

11.302

11.507

11.701

11.883

12.061

12.215

12.355

12.481

12.592

12.696

12.778

12.847

12.903

12.946

12.984

135.475

136.966

138.365

139.676

141.007

142.127

143.142

144.047

144.840

145.635

146.195

146.636

146.963

147.182

147.382

147.392

147.304

147.127

146.870

146.602

16.445

17.218

18.036

18.902

19.832

20.796

21.808

22.869

23.978

25.154

26.355

27.600

28.886

30.212

31.593

32.989

34.415

35.867

37.341

38.850

27.519

28.021

28.531

29.050

29.601

30.134

30.672

31.212

31.753

32.320

32.857

33.390

33.917

34.437

34.970

35.474

35.967

36.450

36.922

37.399

1.340

1.335

1.329

1.324

1.320

1.314

1.308

1.302

1.295

1.290

1.283

1.275

1.268

1.260

1.253

1.244

1.236

1.227

1.218

1.210

1.096

1.101

1.104

1.107

1.111

1.113

1.114

1.115

1.115

1.115

1.114

1.112

1.109

1.106

1.104

1.100

1.095

1.090

1.085

1.080

1.652

1.642

1.632

1.623

1.613

1.605

1.596

1.588

1.580

1.573

1.565

1.558

1.552

1.545

1.539

1.533

1.527

1.522

1.516

1.511

16.181

16.168

16.156

16.143

16.130

16.118

16.105

16.093

16.080

16.068

16.056

16.044

16.031

16.019

16.007

15.995

15.983

15.971

15.959

15.947

2.889

2.897

2.906

2.914

2.924

2.932

2.939

2.947

2.953

2.962

2.967

2.972

2.977

2.980

2.985

2.988

2.990

2.992

2.993

2.995

13.902

13.875

13.846

13.816

13.795

13.762

13.726

13.687

13.645

13.611

13.562

13.510

13.454

13.395

13.340

13.275

13.207

13.136

13.063

12.994

157.118

157.953

158.661

159.253

159.859

160.224

160.476

160.615

160.646

160.698

160.514

160.226

159.842

159.373

158.915

158.286

157.586

156.824

156.011

155.219

1.022

1.115

1.217

1.329

1.329

1.585

1.729

1.885

2.053

2.234

2.426

2.629

2.843

3.068

3.304

3.547

3.796

4.051

4.310

4.572

332
508.665

360
513.599

390
518.299

423
522.795

459
527.367

498
531.565

540
535.410

585
539.022

633
542.396

685
545.955

740
548.835

798
551.463

860
553.852

924
556.017

992
558.282

1.061
560.011

1.133
561.530

1.206
562.859

1.281
564.018

1.358
565.254
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Quadro 107:Projeção Populacional por Zona de Gestão para o manejo dos Resíduos Sólidos (continuação).
ZONA DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - OUTEIRO
2027
2028
2029
2030
2031
2032

Nome

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Bacia do Curuperê
Bacia do Itaiteua
Bacia do Jararaca
Bacia VIII
Bacia IX
Bacia XI
Bacia X
Bacia XII
Bacia XIII
Bacia XV
Bacia XIV

5.015
7.000
5.933
3.012
268
4.158
3.401
9.366
2.517
190
400

5.178
7.336
6.344
3.010
265
4.179
3.431
9.724
2.545
188
403

5.346
7.653
6.729
3.008
263
4.201
3.461
10.016
2.563
187
404

5.519
7.949
7.082
3.006
261
4.221
3.492
10.248
2.574
185
406

5.700
8.227
7.407
3.004
259
4.245
3.525
10.436
2.582
184
408

5.881
8.474
7.690
3.002
258
4.266
3.557
10.570
2.583
183
409

6.065
8.695
7.935
3.000
257
4.285
3.588
10.666
2.580
182
409

6.251
8.889
8.143
2.998
257
4.304
3.619
10.730
2.575
182
410

6.440
9.056
8.316
2.996
256
4.322
3.650
10.767
2.567
181
410

6.634
9.206
8.464
2.995
256
4.342
3.684
10.791
2.560
180
410

6.824
9.324
8.575
2.993
255
4.358
3.715
10.788
2.549
180
409

7.013
9.420
8.659
2.991
255
4.372
3.745
10.770
2.537
180
409

7.200
9.494
8.720
2.989
255
4.385
3.775
10.740
2.523
179
408

7.386
9.550
8.760
2.987
254
4.398
3.804
10.700
2.509
179
406

7.573
9.594
8.787
2.985
254
4.411
3.836
10.659
2.495
179
405

7.753
9.616
8.794
2.983
254
4.421
3.864
10.604
2.479
178
404

7.928
9.625
8.788
2.981
254
4.429
3.893
10.544
2.463
178
402

8.099
9.621
8.770
2.979
254
4.437
3.920
10.479
2.446
178
400

8.264
9.607
8.744
2.977
254
4.444
3.948
10.411
2.428
178
398

8.428
9.589
8.714
2.976
254
4.451
3.977
10.345
2.412
178
396

41.260

42.603

43.831

44.943

45.977

46.873

47.662

48.358

48.961

49.522

49.970

50.351

50.668

50.933

51.178

51.350

51.485

51.583

51.653

51.720

total

Nome

ZONA DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS - MOSQUEIRO
2027
2028
2029
2030
2031
2032

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Bacia do Murubira
Bacia do Cajueiro
Bacia XVII
Bacia do Carananduba
Bacia do Jacarequara
Bacia do Sucurijuquara
Bacia do Ipixuna
Bacia XVI

15.578
3.333
1.719
3.136
5.890
3.734
1.183
2.353

16.133
3.368
1.727
3.159
6.576
4.156
1.180
2.337

16.716
3.404
1.735
3.182
7.335
4.630
1.176
2.323

17.327
3.441
1.744
3.206
8.168
5.159
1.172
2.309

17.981
3.481
1.753
3.232
9.086
5.754
1.169
2.296

18.651
3.519
1.761
3.257
10.075
6.411
1.166
2.285

19.349
3.557
1.769
3.281
11.138
7.140
1.163
2.274

20.075
3.596
1.777
3.305
12.273
7.944
1.159
2.264

20.830
3.636
1.785
3.330
13.473
8.829
1.157
2.255

21.628
3.679
1.794
3.357
14.740
9.806
1.154
2.247

22.437
3.718
1.802
3.381
16.041
10.863
1.151
2.239

23.270
3.758
1.809
3.405
17.373
12.008
1.148
2.233

24.128
3.799
1.816
3.429
18.723
13.241
1.146
2.226

25.010
3.839
1.823
3.453
20.073
14.563
1.143
2.221

25.930
3.882
1.830
3.478
21.422
15.979
1.141
2.216

26.857
3.923
1.837
3.502
22.726
17.466
1.139
2.211

27.803
3.964
1.843
3.525
23.984
19.026
1.136
2.207

28.768
4.005
1.849
3.549
25.181
20.648
1.134
2.203

29.751
4.046
1.855
3.572
26.308
22.321
1.132
2.200

30.763
4.090
1.861
3.598
27.365
24.043
1.130
2.196

Total

36.926

38.636

40.501

42.526

44.752

47.125

49.671

52.393

55.295

58.405

61.632

65.004

68.508

72.125

75.878

79.661

83.488

87.337

91.185

95.046

Nome

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

2040

Bacia do Traíra
Bacia do Marimari
Ilha Combu
Ilha Jutuba
Ilha Cotijuba
Baía do Guajará
Bacia XVIII

5.497
1.261
1.273
1.299
7.248
2.239
4

6.608
1.263
1.280
1.305
7.350
2.272
4

7.602
1.266
1.287
1.312
7.454
2.305
4

8.437
1.268
1.294
1.319
7.559
2.338
4

9.112
1.271
1.301
1.326
7.666
2.372
4

9.619
1.271
1.303
1.328
7.701
2.383
4

9.986
1.271
1.306
1.331
7.736
2.394
4

10.240
1.272
1.308
1.333
7.771
2.405
4

10.404
1.272
1.311
1.336
7.806
2.417
4

10.511
1.272
1.313
1.338
7.841
2.428
4

10.558
1.269
1.314
1.339
7.852
2.432
4

10.568
1.266
1.315
1.339
7.863
2.435
4

10.549
1.264
1.315
1.340
7.875
2.439
4

10.512
1.261
1.316
1.340
7.886
2.442
4

10.468
1.258
1.317
1.341
7.897
2.446
4

10.405
1.253
1.317
1.341
7.900
2.447
4

10.334
1.248
1.317
1.341
7.904
2.448
4

10.257
1.243
1.318
1.342
7.907
2.449
4

10.176
1.238
1.318
1.342
7.911
2.450
4

10.098
1.233
1.318
1.342
7.914
2.451
4

Outras bacias

2.319

2.316

2.313

2.310

2.307

2.306

2.306

2.305

2.305

2.304

2.304

2.304

2.303

2.303

2.303

2.303

2.303

2.302

2.302

2.302

110

112

112

113

113

113

113

113

112

112

111

111

110

110

109

108

108

107

106

105

21.250

22.510

23.655

24.642

25.472

26.028

26.447

26.751

26.967

27.123

27.183

27.205

27.199

27.174

27.143

27.078

27.007

26.929

26.847

26.767

Bacia XIX
Total

ZONA DE GESTÃO E MANEJO DE RESÍDUOS - ÁREAS RURAIS E ILHAS
2027
2028
2029
2030
2031
2032

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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Figura 268: Mapeamento das zonas de gestão para resíduos sólidos com dados populacionais
e operacionais referentes a área e extensão de vias.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis-Ampla, 2020.
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2. PRINCÍPIOS

São princípios para o sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos do
município de Belém:


Que o gerenciamento dos resíduos sólidos ocorra considerando a seguinte
ordem de prioridade: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento
dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos;



Que ocorra a segregação na fonte geradora entre os Resíduos orgânicos/rejeitos
e Recicláveis secos;



Que ocorra a preferência, nas aquisições públicas, de produtos recicláveis e
reciclados;



Que ocorram constantemente campanhas ambientais visando estimular a
conscientização e a participação dos munícipes nos programas de manejo dos
resíduos sólidos, em especial à coleta seletiva;



Que ocorra a universalização de cada tipo de serviço componente do sistema e
uma vez atendida seja mantida ao longo do período do Plano;



Que a qualidade dos serviços esteja, a qualquer tempo, dentro dos padrões, no
mínimo atendendo aos dispositivos legais ou àqueles que venham a ser fixados
pela administração do sistema;



Que os resíduos sejam coletados e devidamente tratados e sua disposição final
atenda aos dispositivos legais vigentes ou aqueles que venham a ser fixados
pela administração do sistema;



Que o município disponha de dispositivos ou exija a existência dos mesmos em
relação à segurança de que não serão interrompidos os serviços de coleta,
tratamento e disposição final dos resíduos;



Que a prestação do serviço seja adequada ao pleno atendimento dos usuários
atendendo às condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança e
cortesia na prestação;



Que seja elaborado e implantado esquemas de atendimento dos serviços, para
as situações de emergência, mantendo alternativas de recursos materiais e
humanos para tanto;
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Que esteja disponibilizado um bom sistema de geração de informações e que os
dados que venham a alimentar as variáveis sejam verídicos e obtidos da boa
técnica;



Que seja recebida, apurada e promovida a solução das reclamações dos
munícipes quando julgadas procedentes;



Que seja disciplinado o fluxo da logística reversa para os resíduos gerados no
município, com o envolvimento de todas as esferas responsáveis;



Que seja divulgado adequadamente, ao público em geral e ao usuário em
particular, a ocorrência de situações excepcionais, a adoção de esquemas
especiais de operação e a realização de obras e serviços no Município, em
especial àquelas que obriguem à interrupção da prestação dos serviços;



Que sejam divulgadas aos munícipes, informações necessárias ao uso correto
dos serviços e orientações, principalmente quanto à forma de manuseio,
embalagem, acondicionamento e disposição dos resíduos para sua remoção.
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3. DIRETRIZES E ESTRATÉGIAS

As diretrizes e estratégicas para a gestão integrada dos resíduos sólidos em Belém
apresenta-se no Quadro 108.
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Diretrizes

Quadro 108: Diretrizes e Estratégias do PGIRS.
Estratégias e/ou Objetivos
Implementar uma Agenda Ambiental na Administração Pública - A3P;

Fortalecer o município como executor da política
de saneamento básico e de gestão integrada de
resíduos sólidos com a participação dos diversos
setores do Governo Municipal em sua
implementação.

Estabelecer ações visando a adoção do conceito de responsabilidade compartilhada pela gestão
integrada de resíduos sólidos;
Fomentar a fiscalização e cumprimento dos acordos setoriais para a logística reversa já existentes
pelo setor produtivo, comerciante, distribuidor e consumidor final;
Promover a capacitação continuada dos funcionários ligados à gestão e gerenciamento do manejo
de resíduos sólidos e limpeza urbana nos órgãos municipais atuantes;

Assegurar que o(s) Plano(s) de Saneamento
Básico e de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos seja(m) o(s) instrumento(s) orientador(es)
das políticas, programas, projetos e ações
buscando observância na previsão orçamentária
e execução financeira.
Promover a interlocução dos Plano(s) municipais
com outros Planos regionais, nacionais e
municipais, assegurando a intersetorialidade de
ações de saneamento básico com políticas de
saúde, desenvolvimento urbano e regional,
habitação, proteção ambiental e recursos
hídricos.
Estabelecer políticas específicas de saneamento
básico e gestão integrada de resíduos sólidos
para a população rural descentralizada.
Buscar a universalização da limpeza urbana e da
coleta de resíduos sólidos e promover o manejo e
a destinação e disposição final ambientalmente
adequados.

Garantir que o (s) Plano (s) sejam aprovados em lei e/ou decreto municipal e que sejam elaboradas
as políticas setoriais de saneamento básico e gestão integrada de resíduos sólidos.
Garantir que o (s) Plano (s) sejam revistos pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;
Implementar e realizar o acompanhamento obrigatório dos indicadores municipais para resíduos
sólidos e limpeza urbana e/ou gestão integrada de resíduos e de salubridade ambiental.
Fortalecer outros instrumentos previstos em legislações correlatas, tais como a fiscalização de
crimes ambientais, o licenciamento ambiental, sistema de informações sobre saneamento e sobre
meio ambiente, instrumentos da política de conservação da vegetação nativa, de recursos hídricos,
política de educação ambiental, etc.
Reduzir a deficiência ou suprir a falta de infraestrutura e técnica dos serviços urbanos essenciais
e/ou funcionamento adequado da gestão integrada de resíduos sólidos;
Promover a comunicação social e educação ambiental para as áreas rurais e/ou afastadas e/ou
descentralizadas como alicerce para o desenvolvimento de políticas públicas para a gestão
integrada de resíduos sólidos.
Promover a preservação e conservação ambiental do ambiente urbano e rural;
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Diretrizes

Estratégias e/ou Objetivos
Atender às normas, planos e metas já definidas em nível nacional, estadual e/ou regional para a
gestão integrada de resíduos sólidos, bem como as diretrizes e princípios da Política Federal de
Saneamento Básico e da PNRS.
Elaborar medidas saneadoras mínimas para passivos ambientais relacionados a resíduos sólidos.
Estabelecer o fortalecimento das instituições e órgãos ligados ao manejo de resíduos sólidos
urbanos, com fomento à contratação de pessoal qualificado e em quantidade adequada para a
prestação dos serviços, seu gerenciamento e/ou gestão continuada.

Fortalecer a capacidade de gestão do titular dos
serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza
urbana, fortalecendo a capacidade técnica e
gerencial dos prestadores e reguladores.

Disponibilizar equipamentos e/ou maquinário adequado para a prestação diferenciada e/ou
descentralizada dos serviços.
Preservar e promover a saúde e segurança do trabalhador envolvido nas atividades de manejo de
resíduos sólidos e limpeza urbana com base na legislação vigente
Estabelecer regras e procedimentos mínimos para a adequada gestão e gerenciamento dos
serviços e promover sua avaliação periódica;
Elaborar as ações preventivas e/ou corretivas a serem executadas em situações de gerenciamento
incorreto, acidentes e/ou danos ambientais.
Conceber e pôr em prática iniciativas de educação ambiental para o consumo sustentável;
Difundir a educação ambiental visando à segregação dos resíduos na fonte geradora para facilitar a
coleta seletiva;

Promover a educação ambiental e a comunicação
social para o saneamento básico e a gestão
integrada de resíduos sólidos.

Apoiar arranjos institucionais para a gestão de
serviços de saneamento e resíduos sólidos
considerando modelos para as regiões
metropolitanas, aglomerações urbanas,

Elaborar cartilhas e manuais orientadores bem como realizar atividades de capacitação sobre a
importância de uma adequada segregação na fonte geradora dos resíduos secos;
Desenvolver ações de educação ambiental especificamente aplicadas às temáticas da separação
na fonte geradora, coleta seletiva, atuação das associações, cooperativas e redes de cooperativas
de catadores junto à população;
Promover ações visando a mudança nos setores comerciais e/ou produtivos do município e região
quanto à inserção de práticas de sustentabilidade;
Fortalecer iniciativas de integração e articulação de políticas e ações dos poderes públicos
direcionadas aos catadores, associações e cooperativas baixa renda;
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Diretrizes
consórcios públicos assim como parcerias
público-privadas para a prestação dos serviços.

Estratégias e/ou Objetivos
Priorizar a adoção de técnicas e tecnologias implementadas em formato de consórcio (s) público (s)
para municípios da Região Metropolitana de Belém – RMB especialmente no tocante à disposição
final de rejeitos e/ou resíduos sólidos.
Fomentar a vinda de empresas e indústrias de reciclagem para o Estado e/ou Região Metropolitana
de Belém através do fortalecimento do setor e da cadeia de reciclagem e incentivos fiscais locais.
Promover a capacitação e educação ambiental formal e informal da população para promoção da
participação e controle social;

Valorizar processos participativos e transparentes
e mecanismos de participação social, controle
social.

Divulgar os planos, ações, programas e projetos governamentais, seus resultados e/ou objetivos
para a gestão integrada de resíduos sólidos à toda a população de forma direta, permanente e
acessível;

Revisar e/ou implementar formas de cobrança de taxas de resíduos sólidos que garantam eficiência
e sustentabilidade econômico e financeira para a prestação dos serviços nos modelos previstos
e/ou incentivados legalmente.

Aperfeiçoar modelos de cobrança praticados no
setor de manejo de resíduos sólidos.

Garantir que a cobrança pela prestação dos serviços inclua o pagamento por todas as etapas do
gerenciamento de forma proporcional e/ou equivalente e/ou economicamente justa;
Desvincular a cobrança pelos serviços de manejo de resíduos sólidos e/ou limpeza urbana da
cobrança de IPTU – Imposto predial e territorial urbano;
Promover a cobrança diferenciada com isenções, subsídios e outras formas previstas na legislação
para a população urbana ou rural baixa renda;
Implementar melhorias na segregação da parcela seca dos RSU (domiciliares e comerciais, feiras,
grandes geradores e outros);

Reduzir a geração de resíduos sólidos urbanos e
promover a redução progressiva do envio de
resíduos recicláveis secos ao aterro sanitário

Induzir e incentivar os grandes geradores para que sejam responsáveis em destinar a parcela de
resíduos secos à reciclagem;
Promover ações de educação ambiental formal e não formal especificamente aplicadas à temática
da coleta seletiva e reciclagem;
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Diretrizes

Estratégias e/ou Objetivos
Implementar medidas para aproveitamento do potencial dos materiais provenientes da coleta
seletiva, incentivando a reutilização e reciclagem;
Preservar os recursos naturais com a potencialização do retorno de matéria prima à indústria da
reciclagem;
Implantar a coleta seletiva com a participação prioritária de cooperativas e outras formas de
associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

Promover a inclusão de Catadores de Materiais
Reutilizáveis e Recicláveis.

Fomentar as cooperativas e associações de catadores, priorizando a mobilização para a inclusão
de catadores informais;
Prestar assistência técnica e apoio financeiro à realização de projetos, instalação e operação de
unidades de triagem;
Envolver o setor empresarial e consumidores no processo de segregação, triagem para a
destinação às associações e cooperativas de catadores por meio da coleta seletiva;
Orientar e fiscalizar sobre a elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos –
PGRS;
Promover e fortalecer os instrumentos de licenciamento e de fiscalização ambiental dos geradores
específicos previstos em legislação pertinente, promovendo a modernização tecnológica e dos
agentes e/ou órgãos responsáveis.

Promover o gerenciamento de resíduos sólidos de Fomentar a redução da geração de resíduos específicos e/ou recuperação na fonte, tratamento e a
geradores específicos (Art. 20 da PNRS)
coleta seletiva de geradores específicos;
Fomentar o gerenciamento adequado de resíduos considerados perigosos, industriais e/ou
especiais, da logística reversa e aqueles especificados no Art. 20 da PNRS que não possam ser
gerenciados pelo poder público municipal, salvo pagamento pelos serviços correspondentes;
Promover a preservação e conservação ambiental através do adequado gerenciamento de resíduos
de geradores específicos.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020. Adaptado de PLANSAB (2019), PLANARES (2012) e PEGIRS Pará (2014).
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4. CENÁRIOS

A construção de cenários tem como objetivo principal o entendimento das possíveis
situações

que

podem

determinar

o

futuro,

que

podem

interferir

neste

desenvolvimento, montando assim uma cena ou situação consistente do que poderá
vir a ser.

Um cenário criado é um importante instrumento de planejamento estratégico, capaz
de monitorar, antever o ambiente e responder melhor às possíveis surpresas e crises,
permitindo que o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos seja
fundamentado também numa realidade futura plausível de acontecer.

Como principais aspectos a serem alcançados na construção de um cenário, podemos
citar:


Propiciar maior consistência técnica no processo de decisão durante a
construção do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;



Conhecer as inter-relações entre fatores externos e internos ao saneamento
municipal; e



Dar respaldo para a formatação das metas a serem adotadas no presente
planejamento.

A formulação de cenários consiste num exercício do livre pensamento, porém é
necessário se ater ao foco do principal objetivo, que é a elaboração do Plano Municipal
de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos e considerar a situação atual dos sistemas
e a escassez de recursos necessários a serem investidos.

A proposição de cenários dentro do Plano Municipal de Saneamento Básico deverá
ser a mais objetiva possível, limitada a sua capacidade de intervenção, de forma a se
tornar um instrumento eficaz e eficiente.

Propõe-se a definição de 2 cenários de estudo, com as seguintes características
principais:
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• Cenário 1: Moderada influência de vetores estratégicos de desenvolvimento,
moderada modernização socioeconômica e de desempenho do sistema urbano e
limitada disponibilidade de recursos para investimento.
• Cenário 2: Média influência de vetores estratégicos de desenvolvimento, relativa
modernização socioeconômica e de desempenho do sistema urbano e uma maior
disponibilidade de recursos para investimento.

As premissas para a formulação dos 2 cenários foram as seguintes:


Em ambos cenários serão consideradas as mesmas condições de contorno
iniciais para cada serviço, obtidas da avaliação da situação atual de saneamento
local e apresentada no Diagnóstico da Situação Atual dos Serviços e da
Caracterização Geral do município de Belém;
 As populações a serem adotadas, ano a ano, serão comuns a ambos os
cenários e com as diferentes graduações das metas propostas, teremos como
resultado diferentes níveis de prestação de serviço em cada ano do estudo;
 Fundamentalmente, como exposto na análise SWOT apresentada para cada
um dos 4 componentes, a realidade da prestação de serviço de saneamento,
encontra-se extremamente defasada no que se refere à universalização, na
baixa qualidade da prestação de serviço e na escassez de recursos de modo
geral – pessoal, equipamentos, financeiro, de receitas e investimentos
disponibilizados para operar e manter os sistemas;



As condições de investimento continuarão escassas e as tarifas praticadas não
serão suficientes por si só a cobrirem os altos valores certamente necessários,
o que implica, mesmo para o Cenário 2, uma graduação não tão agressiva como
necessária do ponto de vista sanitário;



Da

Caracterização

Geral

do

município

têm-se

que

as

condições

socioeconômicas do município se encontram em um patamar baixo e que muito
precisa ser feito no aspecto de educação ambiental;


A graduação da velocidade de evolução de cada cenário proposto será dada
pela proposição de metas.
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5. OBJETIVOS E METAS

De maneira bem objetiva conceitua-se como meta para o PMGIRS o atingimento de
um determinado objetivo mensurável, num intervalo de tempo previamente definido.

A definição das metas para Belém considerou o diagnóstico atual, onde as práticas,
ações e programas em desenvolvimento não poderiam ser descartados e sua
manutenção, ampliação e melhoria devem corroborar para o atendimento das metas
propostas neste PMGIRS.

Primeiramente apresentam-se as principais metas existentes nos planejamentos
setoriais que envolvem o saneamento básico e por consequência o sistema de manejo
de resíduos sólidos e limpeza urbana, portanto são planejamentos considerados
normativos (ou legais) que devem servir de diretrizes para a definição de metas no (s)
Plano (s) de Belém.
Destacam-se o Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, o Plano Nacional
de Resíduos Sólidos – PLANARES e estes planejamentos já elaborados em nível do
Estado do Pará.

5.1. METAS EXISTENTES EM NÍVEL NACIONAL

Quanto às metas em nível nacional tem-se o Plano Nacional de Saneamento Básico
– PLANSAB o qual encontra-se em sua versão revisada no ano de 2019 através da
Secretaria Nacional de Saneamento vinculada ao Ministério de Desenvolvimento
Regional.
E a partir da Lei no 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos
houve a necessidade de elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos –
PLANARES, conforme estabelecido pelo Art. 18.

Assim, encontra-se em consulta pública de 31/07/2020 a 30/09/2020 a versão
atualizada do PLANARES, elaborada pelo Ministério do Meio Ambiente – Governo
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Federal, sendo este documento utilizado como referência para o presente PMGIRS.
Os planejamentos serão tratados a seguir em maiores detalhes frente suas principais
metas.
Plano Nacional de Saneamento Básico - PLANSAB

As metas para o sistema de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana no
PLANSAB (2019) foram definidas com base nos principais indicadores passíveis de
mensuração ao longo do tempo e diagnosticados no Plano, as quais também foram
definidas considerando-se índices nacionais e regionais (Quadro 109).

Como é possível observar a maioria das metas foram definidas em termos de
percentual dos municípios brasileiros, os quais devem sistematicamente melhorar o
cenário local visando atendimento às metas definidas. Contudo, as metas
relacionadas aos serviços de coleta direta ou indireta de resíduos sólidos urbanos –
RSU foram com base nos domicílios e podem, portanto, ser adotadas em qualquer
território ou unidade de planejamento.
Quadro 109: Metas Nacionais e Regionais definidas no PLANSAB para resíduos sólidos.
Metas Nacionais de para Resíduos Sólidos
Metas/Ano (Prazo)

2023

2033

% Domicílios Urbanos ou Rurais Atendidos por coleta direta ou indireta de RSU
Brasil

90,6

95,4

Região Norte

78,5

88,1

% Domicílios Urbanos Atendidos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos
Brasil

98,7

100

Região Norte

96,6

100

% Domicílios Rurais Atendidos por coleta direta ou indireta de resíduos sólidos
Brasil

46,8

70,0

Região Norte

28,1

55,0

% de municípios com disposição final ambientalmente inadeq. de resíduos sólidos
Brasil

34,8

0,0

Região Norte

56,6

0,0

% de municípios com coleta seletiva de resíduos sólidos domiciliares secos
Brasil

37,2
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43,0

Metas Nacionais de para Resíduos Sólidos
Metas/Ano (Prazo)

2023

2033

Região Norte

1,5

22,0

% de municípios que cobram pelos serviços de manejo de resíduos sólidos urbanos
Brasil

58,8

80,0

Região Norte

34,7

61,0

% da massa de RS com disposição final ambientalmente adequada
Brasil

2,8

10,4

Região Norte

1,9

7,2

Fonte: Adaptado do PLANSAB, versão revisada 2019.

Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PLANARES (Agosto 2020)

O PLANARES estabelece para os RSU nove metas que se relacionam ao conteúdo
estabelecido pela PNRS, considerando as metas de redução, reutilização, reciclagem,
tratamento e valorização de resíduos, com vistas a reduzir a quantidade de resíduos
e rejeitos encaminhados para disposição final ambientalmente adequada; metas para
o aproveitamento energético dos resíduos e dos gases gerados nas unidades de
disposição final de resíduos sólidos; e metas para a eliminação e recuperação de
lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de
materiais reutilizáveis e recicláveis.

A seguir apresentam-se as metas apresentadas pelo PLANARES (2020):


META 1- Aumentar a sustentabilidade econômico-financeira do manejo de
resíduos pelos municípios.



META 2 - Aumentar a capacidade de gestão dos municípios.



META 3 - Eliminar práticas de disposição final inadequada e encerrar lixões e
aterros controlados.



META 4- Reduzir a quantidade de resíduos e rejeitos encaminhados para
disposição final ambientalmente adequada.



META 5 - Promover a inclusão social e emancipação econômica de catadores
de materiais reutilizáveis e recicláveis.



META 6 - Aumentar a reciclagem da fração seca dos RSU.



META 7 - Aumentar a reciclagem da fração orgânica dos RSU.
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META 8 - Aumentar a recuperação e aproveitamento energético de biogás de
RSU.



META 9 - Aumentar a recuperação e aproveitamento energético por meio de
tratamento térmico de RSU

5.2. METAS EXISTENTES EM NÍVEL ESTADUAL

Neste âmbito, destacam-se o Plano de Saneamento Básico Integrado do Estado do
Pará que está sendo elaborado pelo Governo Estadual a partir da Secretaria de
Estado de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas – SEDOP com o objetivo
principal de definir as metas e estratégias para melhorar o acesso aos serviços de
saneamento básico (SEDOP, 2019), e o Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos – PEGIRS, elaborado em 2014 sob coordenação da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente (SEMA) atendendo à PNRS - Lei n° 12.305/2010.
Plano Estadual de Saneamento Básico Integrado do Estado do Pará

Neste Plano Estadual foram definidas 12 Regiões de Integração (RI) contemplando
os 144 municípios pertencentes ao Pará. Essas regionais levaram em conta as
principais

divisões

hidrográficas

estaduais.

O

município

de

Belém

está

estrategicamente inserido na Região de Integração (RI) do Guarajá (Região 07),
sendo os principais rios o Guamá e o Arari. Os outros municípios inseridos nesta
mesma Região são: Ananindeua, Benevides, Marituba, Santa Bárbara do Pará.

Este Plano definiu meta de atendimento para os sistemas de saneamento básico no
curto, médio e longo prazos, adotando o ano base como 2019 e índices progressivos
a partir de 2020 até 2039. Este horizonte de plano é praticamente compatível ao
horizonte que foi adotado no presente Plano de Belém, uma vez que o Plano estadual
é bem recente.

A meta de atendimento, no caso do sistema de manejo de resíduos sólidos, teve como
premissa englobar não apenas a fase de coleta, mas também que os resíduos sejam
tratados, recuperados, destinados ou realizada a disposição final ambientalmente
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adequada, fazendo relação com os demais objetivos da Lei n° 12.305/2010 que
instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. Ou seja, prever a adequação
de todas as fases ou etapas do manejo de resíduos sólidos.

O PESB/Pará só apresentou uma meta para o sistema de resíduos sólidos, porém
seguindo o conceito exposto acima, cujo resumo da meta de atendimento à população
(urbana e rural) está apresentada no Quadro 110:
Quadro 110: Meta (%) de Atendimento à População para o Sistema de Resíduos Sólidos –
PESB – Pará.
Atendimento
%
%
%
Pop.
Atual (%)
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo (2032
(Hab.)
em 2019
(2020 – 2023)
(2024 – 2031)
– 2039)
Urbana

89,82

Rural

14,92

Total

67,87

94,80

99,60

100,00

(Acresc. 4,98)

(Acresc. 4,80)

(Acresc. 0,40)

32,14

64,95

100,00

(Acresc. 17,22)

(Acresc. 32,81)

(Acresc. 35,05)

76,50

89,40

100,00

(Acresc. 8,60)

(Acresc. 12,90)

(Acresc. 10,60)

Fonte: Adaptado de Plano de Saneamento Básico Integrado do Estado do Pará (SEDOP, 2019).

Plano Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PEGIRS

Este planejamento definiu 22 metas aos municípios no período de planejamento de
2016 a 2032, também as definindo como curto prazo, médio prazo e longo prazo.

No Quadro 111 um resumo das metas definidas no âmbito estadual pelo PEGIRS as
quais abordaram as principais etapas da gestão integrada de resíduos sólidos e os
assuntos abordados pela PNRS. Lembrando-se que estas metas foram definidas em
percentuais de atendimento tocante aos municípios do Pará (% de municípios que
atendam à meta/ação definida).
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Quadro 111: Metas (todas em %) definidas no PEGIRS – Pará (2014).
Prazos
Metas/Ações nos diferentes temas da gestão
Curto
Médio
Longo
integrada de resíduos
2016
2020
2024
2028

2032

Acesso a população urbana aos serviços de limpeza
urbana
Acesso a população rural aos serviços de coleta

80

85

90

95

100

50

70

90

95

100

Erradicação de áreas de lixões

100

100

100

100

100

Recuperação de áreas contaminadas por RSU

20

40

60

80

100

Disposição final ambientalmente adequada de
rejeitos
Redução de taxa de envio de resíduos
reaproveitáveis à aterros sanitários
Implantação de Programas de Educação Ambiental

100

100

100

100

100

5

15

30

50

65

25

50

75

100

100

Implantação de Galpões de triagem para materiais
recicláveis secos*
Erradicação de áreas irregulares de disposição final
de RCC
Erradicação de destinação inadequada de resíduos
industriais
Criação de condições para adequação dos
municípios ao PEGIRS
Rejeitos de serviços de transportes encaminhados
para disposição final ambientalmente adequada
Resíduos de Serviços de Saúde - RSS
encaminhados para disposição final ambientalmente
adequada
Apoio à gestão de RSS gerados nas unidades
públicas dos municípios
Disposição final adequada de resíduos de mineração

5

15

30

50

65

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

5

10

15

20

25

10

25

45

70

100

100

100

100

100

100

25

50

75

100

100

10

25

45

70

100

10

25

45

70

100

100

100

100

100

100

25

50

75

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Disposição final adequada de resíduos
agrossilvopastoris
Disposição final adequada de resíduos de serviços
de saneamento
Implantação de programas de inclusão de usuários
no gerenciamento de resíduos sólidos
Apoio à implantação de Planos de gestão de
resíduos sólidos e intermunicipais e municipais
Apoio a consórcios intermunicipais de gestão de
resíduos sólidos
Implementação do PEGIRS (Pará)

Apoio à implantação de instrumentos de cobrança
25
50
75
100
100
pelos serviços nos municípios
*esta meta refere-se a toneladas por dia (t/d). Fonte: Adaptado do PEGIRS – Secretaria de
Estado de Meio Ambiente – SEMA/PA (2014).

5.3. OBJETIVOS E METAS NOS CENÁRIOS ESTUDADOS

No PMGIRS de Belém foram definidos dois cenários principais, definidos
anteriormente como Cenário 1 e Cenário 2. Para cada um desses cenários definiram403

se metas diferentes as quais pudessem auxiliar e dar embasamento na tomada de
decisão executiva das principais necessidades ao longo do horizonte de
planejamento.
As metas em cada um dos dois cenários construídos para Belém estarão pautadas
em três objetivos principais:


Promover a universalização gradual dos Serviços de Limpeza Urbana e
Manejo de Resíduos Sólidos;



Promover Melhorias Operacionais nos Serviços Prestados à população;



Promover Melhorias na Gestão da prestação dos serviços prestados pelo
município (melhorias gerenciais).

É importante destacar que as metas foram definidas para atendimento dos objetivos
acima propostos, visando o atendimento de demandas segundo os seguintes prazos
no horizonte de 20 anos de Plano (Anos 2021 a 2040):


Imediato ou emergencial: até 3 anos;



Curto prazo: entre 4 a 8 anos;



Médio prazo: de 9 a 12 anos;



Longo prazo: de 13 a 20 anos.
Metas De Universalização

Para o caso das metas de universalização da coleta domiciliar convencional e da
coleta seletiva, entendeu-se que os índices adotados no PESB/Pará (SEDOP, 2019),
comparando-se à realidade municipal, seriam as mais adequadas, em especial quanto
à população rural, índices estes adotados para o presente planejamento.

5.3.1.1. Universalização da Coleta Convencional

As metas foram aumentando progressivamente, quando cabível, considerando que
ao final dos prazos períodos de planejamento (imediato, curto, médio e longo) as
metas estivessem compatíveis com o apresentado no PEGIRS. Por este motivo em
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alguns períodos as metas saltaram, a exemplo, zona rural no Cenário 2 a meta de
imediato é atingir 15%, curto prazo atingir 50%, médio prazo 75% e longo prazo 100%.
Quadro 112: Meta da Universalização da coleta domiciliar convencional.
Objetivo
Garantir a universalização da prestação dos serviços, ou seja, que toda a população, urbana ou
rural, seja atendida com o serviço de coleta domiciliar convencional de RS
Meta de Cobertura da Coleta Domiciliar Convencional
Percentual da população atendida pelos serviços de coleta domiciliar convencional em relação à
população urbana total
Área urbana

Área Rural

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 1

Cenário 2

97%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

10%
13%
14%
20%
23%
26%
29%
32%
40%
50%
60%
65%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

10%
13%
15%
20%
25%
30%
40%
50%
55%
60%
70%
75%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

5.3.1.2. Universalização da Coleta Seletiva

A meta de universalização da coleta seletiva relaciona-se ao modelo regular porta-aporta, conforme hoje é realizado no bairro Nazaré. Assim, estimou-se que atualmente
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este modelo de coleta atinge 2% da população total de Belém.

Assim, a meta

considerou o aumento progressivo dos serviços por área de atendimento, devendo os
modelos de coleta serem adequados a cada realidade local.
Quadro 113: Meta da Universalização da Coleta Seletiva.
Objetivo
Garantir a universalização da prestação dos serviços de coleta seletiva, ou seja, que a população,
urbana ou rural, seja atendida com algum tipo de modalidade seletiva
Meta de Cobertura da Coleta Seletiva
Percentual da população atendida pelos serviços de coleta seletiva em relação à população total
(urbana ou rural)
Área Rural
Área urbana
Ano
Cenário 1
Cenário 2
Cenário 1
Cenário 2
1
2021
2%
5%
--2
2022
13%
13%
13%
13%
3
2023
14%
15%
14%
15%
4
2024
20%
20%
20%
20%
5
2025
23%
25%
23%
25%
6
2026
26%
30%
26%
30%
7
2027
29%
40%
29%
40%
8
2028
32%
50%
32%
50%
9
2029
40%
55%
40%
55%
10
2030
50%
60%
50%
60%
11
2031
60%
70%
60%
70%
12
2032
65%
75%
65%
75%
13
2033
75%
85%
75%
85%
14
2034
80%
90%
75%
85%
15
2035
85%
100%
75%
85%
16
2036
90%
100%
75%
85%
17
2037
95%
100%
75%
85%
18
2038
100%
100%
75%
85%
19
2039
100%
100%
75%
85%
20
2040
100%
100%
75%
85%
Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

Importante destacar que a mensuração desta meta dar-se-á pelo monitoramento de
domicílios, urbanos ou rurais, atendidos pela disponibilidade dos respectivos serviços
(sejam eles modalidades de coleta direta ou indireta). Assim ter-se-á a população
atendida no cenário (%).
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5.3.1.3. Universalização dos Serviços de Limpeza Pública

Nesta meta incluem-se os serviços de limpeza somente da área urbana do município,
sendo compostos pelos serviços de varrição, capina, roçagem e mutirões de limpeza.
Os serviços de coleta domiciliar não estão englobados, pois possuem metas
especificas.

A regularidade dos serviços varia de acordos com as características dos serviços e
de cada área do município. Assim, propõe-se que no Ano 1 seja realizada a medição
inicial das áreas atendidas pelos serviços com relação à área total urbana municipal.
Quadro 114: Meta da Universalização dos Serviços de Limpeza Pública.
Objetivo
Garantir que sejam disponibilizados os serviços de limpeza urbana em toda a área pública do
município a depender de sua modalidade (varrição, capina, roçagem)
Meta de Cobertura dos Serviços de Limpeza Urbana
Percentual da área urbana atendida pelos serviços de limpeza em relação a área total urbana
existente.
Área urbana

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Cenário 1
Medição Inicial
Mínimo 65%
67%
69%
71%
73%
75%
77%
79%
81%
83%
85%
87%
89%
91%
93%
95%
97%
99%
100%

Cenário 2
Medição Inicial
Mínimo 65%
69%
73%
77%
81%
85%
89%
93%
97%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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A meta sobre os serviços públicos de limpeza urbana leva em consideração as áreas
com serviços disponíveis que indiretamente atendem à população.
Metas de Melhorias Operacionais

5.3.2.1. Desvio de Resíduos do Aterro Sanitário

As metas de melhorias operacionais levaram em consideração a necessidade de
desvio dos materiais, com potencial de reciclagem e/ou tratamento, do aterro sanitário.
Nesta meta considerou-se a necessidade de desvio tanto dos materiais recicláveis
secos quanto os úmidos ou orgânicos, indo ao encontro também ao que estabelece a
PNRS, Lei No 12.305/2010 (Quadro 115).

Para os resíduos secos a meta considerou no Cenário 1 índices partindo de 5% e
chegando a 20% de desvio destes materiais do aterro sanitário. O PLANARES (2020)
estabelece para a região Norte índices chegando a 11,2% em 2014 e média Nacional
chegando a 20%, assim as metas para Belém apresentam-se acima da meta para a
região Norte, estando compatível com a meta Nacional. Já o Cenário 2 a meta
apresentada é compatível as metas do PERS do Estado do Pará, o qual estabeleceu
redução de até de 65% dos resíduos enviados para aterro sanitário.

A meta de desvio de resíduos secos do aterro sanitário relaciona-se também a meta
de logística reversa de embalagens, uma vez que é a maior parcela de materiais
encontrados nos sistemas de coleta seletiva urbanos de grandes cidades. Em Belém,
tem-se que 16,65 % dos resíduos sólidos domiciliares (estudo gravimétrico 2019) são
compostos por plásticos, PET, Longa Vida, alumínio e vidro, sendo tais materiais
majoritariamente utilizados como embalagens.

Assim, o PLANARES (agosto 2020) prevê a recuperação de 45% das embalagens em
geral por sistemas de logística reversa até 2040, sendo para a região Norte o índice
de 5%.
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Assim, o desvio dos resíduos recicláveis secos deverá ocorrer através da participação
popular na coleta seletiva e melhorias nas etapas de coleta, triagem e
comercialização, favorecendo a atuação e inserção dos catadores organizados em
Associações ou Cooperativas no município, além da implantação e efetivação dos
acordos setoriais referentes a logística reversa.

Já para os resíduos orgânicos ou úmidos, o PEGIRS justificou que o uso de técnicas
de tratamento para esses, tais como a partir da compostagem, é muito prejudicado e
inviabilizado devido às condições climáticas da Região Norte, com altos índices
pluviométricos. Este fator dificulta a obtenção de bons índices de tratamento e a
logística operacional para obtenção do composto que requer teores de umidade e
temperatura controlados ao longo do processo que é essencialmente biológico e/ou
natural.

Assim a meta no Cenário 1 deverá atingir no mínimo 10% de desvio no longo prazo,
sendo este cenário ligeiramente superior ao apresentado pelo PLANARES (2020)
para a região Norte, que estabelece para 2024 desvio de 7,5%. Assim, o tratamento
dos resíduos orgânicos e os resíduos verdes gerados nos serviços de limpeza urbana,
poda ou capina terão destinação diferenciada e/ou tratamento que não seja o destino
à aterro sanitário.

O Cenário 2 é mais audacioso e apresenta índices de desvio chegando até a 50% dos
resíduos orgânicos gerados.
Quadro 115: Meta de desvio dos resíduos do aterro sanitário.
Objetivo
Promover o desvio dos materiais potencialmente recicláveis secos e orgânicos da disposição final
ambientalmente adequada
Meta de Desvio de Resíduos do Aterro sanitário
Percentual de resíduos encaminhados para a reciclagem do total de resíduos domiciliares gerados.
Desvio de Resíduos Secos

Desvio de Resíduos Orgânicos (úmidos)

Ano
1
2
3
4

2021
2022
2023
2024

Cenário 1

Cenário 2

Cenário 1

Cenário 2

5%
8%
13%
14%

5%
10%
20%
23%

5%
5%
5%
7%

0%
5%
10%
13%
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5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

15%
15%
15%
15%
16%
17%
17%
17%
18%
18%
19%
19%
20%
20%
20%
20%

26%
29%
32%
35%
38%
41%
44%
45%
48%
51%
54%
57%
60%
63%
65%
65%

7%
7%
7%
7%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

16%
19%
20%
20%
23%
26%
29%
30%
33%
36%
39%
42%
45%
48%

50%
50%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

5.3.2.2. Aproveitamento Energético dos RSU

O aproveitamento energético é pautado no PLANARES (2020) através das Metas 8 e
9, sendo elas respectivamente, aumentar a recuperação e aproveitamento energético
de biogás de RSU, e, aumentar a recuperação e aproveitamento energético por meio
de tratamento térmico de RSU.

Assim, é importante alinhar as novas tecnologias de tratamento a serem utilizadas no
manejo dos RSU de Belém com vistas à recuperação energética.

A recuperação e aproveitamento do biogás gerado a partir da decomposição da
matéria orgânica é fundamental também para a mitigação das emissões de gases de
efeito estufa. Nesse sentido, foi considerado no PLANARES (2020) que 4% da massa
total nacional será destinada para digestão anaeróbia e que grande parte dos aterros
sanitários terão captação do biogás para aproveitamento energético com eficiência
mínima de 50% até 2040, esta será a meta para o município de Belém, conforme
Quadro 116.
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Quadro 116: Meta de Melhoria Operacional visando aumentar a recuperação energética através
da produção de biogás de RSU.
Objetivo
Aumentar a recuperação e aproveitamento energético de biogás de RSU.
Meta Melhoria Operacional e de Qualidade
Percentual de biogás gerado e aproveitado energéticamente.
Área urbana

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040

Cenário 1
16%
16%
16%
16%
23%
23%
23%
23%
26%
26%
26%
26%
49%
49%
49%
60%
60%

Cenário 2
20%
20%
20%
30%
30%
40%
40%
40%
40%
50%
50%
60%
60%
70%
70%
80%
80%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

Metas de Melhorias Gerenciais

5.3.3.1. Aumentar a Sustentabilidade Econômico-financeira do Manejo de
Resíduos

Esta meta está intimamente relacionada à cobrança pela execução dos serviços
referentes ao manejo dos resíduos sólidos, através da taxa de resíduos sólido e que
a arrecadação com tal cobrança seja tal que viabilize o correto e adequado pagamento
pelos serviços.
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Destaca-se que esta meta gerencial por si só não garante a sustentabilidade
econômica e financeira da prestação dos serviços de limpeza urbana de imediato,
devendo ocorrer também, no prazo imediato revisão dos valores atuais de cobrança
que deverão ser capazes de cobrir com os custos de operação e investimentos
referentes aos resíduos sólidos, uma vez que o diagnóstico técnico demonstrou que
o total arrecado não supre totalmente o custeio do sistema.
Assim, esta meta municipal está relacionada à estabelecida no Plano Nacional de
Resíduos Sólidos (PLANARES, 2020) que apresenta como meta a cobrança por
serviços de RSU, sem vinculação ao Imposto Predial Territorial Urbano – IPTU.
Destaca-se que o PLANARES (versão 2020) estabelece como meta que até 2040,
68% dos municípios em território nacional terão assegurado equilíbrio econômicofinanceiro de, pelo menos, 75% entre a receita arrecadada e as despesas com os
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Assim, considerou-se para
ambos cenários metas superiores as Nacionais.
Quadro 117: Meta de Melhoria Gerencial visando adequado pagamento pelos serviços
prestados.
Objetivo
Garantir o equilíbrio financeiro no custeio dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos
sólidos.

Meta Melhoria Gerencial
Percentual entre a receita arrecadada e as despesas com os serviços de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos.
Área urbana

Ano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034

Cenário 1
70%
72%
74%
76%
78%
80%
80%
80%
80%
90%
90%
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Cenário 2
80%
85%
90%
95%
98%
98%
98%
98%
98%
98%
98%

15
16
17
18
19
20

2035
2036
2037
2038
2039
2040

90%
90%
90%
90%
90%
90%

98%
98%
98%
98%
98%
98%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

5.3.3.2. Elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos pelos
Geradores

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece que estejam sujeitos à elaboração
de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) os responsáveis por:
atividades industriais, agrossilvopastoris, estabelecimentos de serviços de saúde,
serviços públicos de saneamento básico, empresas e terminais de transporte,
mineradoras, construtoras, grandes estabelecimentos comerciais e de prestação de
serviços.

A elaboração por parte dos geradores dos Planos de Gerenciamento de Resíduos
Sólidos será estabelecida através de uma meta, a ser calculada anualmente,
conforme Quadro 118.
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Quadro 118: Meta de Elaboração de Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos - PGRS.
Objetivo
Assegurar o correto gerenciamento dos resíduos gerados por estabelecimentos classificados
conforme Art.20 da Lei N12.305/2010.
Meta Melhoria Gerencial
Percentual do número de estabelecimentos que elaboraram o PGRS com relação ao número total de
estabelecimentos.
Área urbana

Ano

Cenário 1

Cenário 2

1

2021

Cadastro

Cadastro

2

2022

Cadastro

Cadastro

3

2023

Cadastro

Cadastro

4

2024

80%

80%

5

2025

82%

83%

6

2026

84%

86%

7

2027

86%

89%

8

2028

88%

92%

9

2029

90%

95%

10

2030

92%

98%

11

2031

94%

100%

12

2032

96%

100%

13

2033

96%

98%

14

2034

98%

100%

15

2035

98%

100%

16

2036

98%

100%

17

2037

98%

100%

18

2038

98%

100%

19

2039

98%

100%

20

2040

98%

100%

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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6. PROJEÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS

Para o presente planejamento realizou-se a projeção da geração de resíduos
domiciliares ao longo dos próximos 20 anos.

A projeção dos resíduos dos serviços complementares como varrição, limpeza de
feiras e mercados, roçada, capina, poda e raspagem, coleta de entulhos e RCC não
poderão ser realizadas pontualmente tendo em vista a falta de informações primárias
por tipo de serviços.

6.1. CENÁRIO 1
6.1.1. Projeção Total

A projeção de resíduos sólidos domiciliares a serem coletados e enviados para
tratamento e ou disposição final, durante o horizonte de planejamento de 20 anos para
o CENÁRIO 1 é apresentada no Quadro 119.

As projeções de resíduos sólidos consideram a evolução populacional do município
de Belém e a geração per capita de resíduos sólidos domiciliares. Considerando que
a geração per capita de Belém identificada na etapa de Diagnóstico foi de 0,62
kg/hab.dia, abaixo da geração da região Norte de 0,87 kg/hab.dia, será adotada esta
última como segurança para o planejamento.

Para as projeções da quantidade de resíduos secos gerados e a estimativa da
quantidade a ser desviada do aterro sanitário (metas de reciclagem) utilizaram-se os
dados de geração total de resíduos dados do estudo gravimétrico realizado para o
presente planejamento, sendo 25,94% resíduos secos, 51,34% resíduos orgânicos e
22,72% rejeito (dados 2019). A partir da estimativa de geração de resíduos secos,
aplica-se a meta de reciclagem e obtém-se a quantidade que deverá ser desviada do
aterro sanitário.
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Quadro 119: Projeção Total de resíduos domiciliares no Cenário 1.
Cenário 1

Ano

População
Total (hab.)

Geração
Per Capita
(kg/hab.dia)

Geração
total (t/dia)

Geração de
Geração de
Geração de
Geração
Resíduos
Resíduos
Rejeitos***
total (t/ano)
Orgânicos**
Secos* (t/ano)
(t/ano)
(t/ano)

1
2021
1.529.367
0,87
1.331
2
2022
1.537.264
0,87
1.337
3
2023
1.544.614
0,87
1.344
4
2024
1.551.455
0,87
1.350
5
2025
1.558.869
0,87
1.356
6
2026
1.564.681
0,87
1.361
7
2027
1.569.833
0,87
1.366
8
2028
1.574.453
0,87
1.370
9
2029
1.578.567
0,87
1.373
10
2030
1.583.402
0,87
1.378
11
2031
1.586.444
0,87
1.380
12
2032
1.588.958
0,87
1.382
13
2033
1.590.991
0,87
1.384
14
2034
1.592.585
0,87
1.386
15
2035
1.594.660
0,87
1.387
16
2036
1.595.365
0,87
1.388
17
2037
1.595.629
0,87
1.388
18
2038
1.595.499
0,87
1.388
19
2039
1.595.026
0,87
1.388
20
2040
1.594.875
0,87
1.388
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%,

485.650
125.978
488.158
126.628
490.492
127.234
492.665
127.797
495.019
128.408
496.864
128.887
498.500
129.311
499.968
129.692
501.274
130.030
502.809
130.429
503.775
130.679
504.574
130.886
505.219
131.054
505.725
131.185
506.384
131.356
506.608
131.414
506.692
131.436
506.651
131.425
506.501
131.386
506.453
131.374
**Resíduos Organicos 51,34%

249.333
110.340
250.620
110.910
251.819
111.440
252.934
111.933
254.143
112.468
255.090
112.888
255.930
113.259
256.683
113.593
257.354
113.889
258.142
114.238
258.638
114.458
259.048
114.639
259.380
114.786
259.639
114.901
259.978
115.051
260.093
115.101
260.136
115.120
260.114
115.111
260.037
115.077
260.013
115.066
e *** Rejeitos 22,72%

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
8%
13%
14%
15%
15%
15%
15%
16%
17%
17%
17%
18%
18%
19%
19%
20%
20%
20%
20%

Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Secos p/
Aterro (t/ano)

6.299
10.130
16.540
17.892
19.261
19.333
19.397
19.454
20.805
22.173
22.215
22.251
23.590
23.613
24.958
24.969
26.287
26.285
26.277
26.275

119.679
116.498
110.693
109.906
109.147
109.554
109.914
110.238
109.226
108.256
108.464
108.636
107.464
107.572
106.398
106.445
105.149
105.140
105.109
105.099

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
5%
7%
7%
7%
7%
7%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

12.467
12.531
12.591
17.705
17.790
17.856
17.915
17.968
23.162
23.233
23.277
23.314
25.938
25.964
25.998
26.009
26.014
26.011
26.004
26.001

466.885
465.497
461.361
457.068
457.968
459.675
461.189
462.546
457.307
457.404
458.282
459.009
455.692
456.148
455.429
455.630
454.391
454.354
454.220
454.177

6.1.2. Projeção de Resíduos Domiciliares por Zona de Gestão

Similar a metodologia utilizada para a projeção total de resíduos gerados em Belém,
no Cenário 1, realizou-se a projeção de Resíduos por tipologia (secos, orgânicos e
rejeitos) com suas respectivas quantidades a serem desviadas do aterro sanitário e
quantitativos para a disposição final, por zona de Gestão, conforme observa-se nos
Quadros 120 a 225.

Observa-se no Quadro 22 a Zona de Gestão RURAL, englobando a população rural
e de ilhas, conforme dados base do IBGE. Para facilitar análise e definições de
alternativas técnicas específicas a realidade local realizou-se separadamente a
projeção da geração de resíduos para a Ilha de Cotijuba, Quadro 23, que possui maior
relevância, com cerca de 7.248 habitantes em 2021. Destaca-se que pelo Plano
Diretor de Belém, uma parte da Ilha de Cotijuba é considerada como Zona de
Ambiente Urbano 1 e outra como Zona de Ambiente Natural 2.
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Quadro 120: Projeção de resíduos domiciliares na Zona de Gestão - Sede, no Cenário 1.
Cenário 1 - Sede

Ano

Sede (hab.)

Geração
Per Capita
(kg/hab.dia)

Geração
total (t/dia)

Geração de
Geração de
Geração de
Geração
Resíduos
Resíduos
Rejeitos***
total (t/ano)
Orgânicos**
Secos* (t/ano)
(t/ano)
(t/ano)

1
2021
921.266
0,87
802
2
2022
919.916
0,87
800
3
2023
918.328
0,87
799
4
2024
916.549
0,87
797
5
2025
915.301
0,87
796
6
2026
913.090
0,87
794
7
2027
910.643
0,87
792
8
2028
907.929
0,87
790
9
2029
904.948
0,87
787
10
2030
902.397
0,87
785
11
2031
898.824
0,87
782
12
2032
894.935
0,87
779
13
2033
890.764
0,87
775
14
2034
886.336
0,87
771
15
2035
882.179
0,87
767
16
2036
877.265
0,87
763
17
2037
872.119
0,87
759
18
2038
866.791
0,87
754
19
2039
861.323
0,87
749
20
2040
856.088
0,87
745
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%,

292.548
75.887
292.119
75.776
291.615
75.645
291.050
75.498
290.654
75.396
289.952
75.213
289.175
75.012
288.313
74.788
287.366
74.543
286.556
74.333
285.422
74.038
284.187
73.718
282.862
73.374
281.456
73.010
280.136
72.667
278.576
72.262
276.941
71.839
275.249
71.400
273.513
70.949
271.851
70.518
**Resíduos Organicos 51,34%

150.194
66.467
149.974
66.370
149.715
66.255
149.425
66.127
149.222
66.037
148.861
65.877
148.462
65.700
148.020
65.505
147.534
65.290
147.118
65.106
146.535
64.848
145.901
64.567
145.221
64.266
144.500
63.947
143.822
63.647
143.021
63.292
142.182
62.921
141.313
62.537
140.422
62.142
139.568
61.764
e *** Rejeitos 22,72%

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
8%
13%
14%
15%
15%
15%
15%
16%
17%
17%
17%
18%
18%
19%
19%
20%
20%
20%
20%

Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Secos p/
Aterro (t/ano)

3.794
6.062
9.834
10.570
11.309
11.282
11.252
11.218
11.927
12.637
12.587
12.532
13.207
13.142
13.807
13.730
14.368
14.280
14.190
14.104

72.093
69.714
65.811
64.929
64.086
63.931
63.760
63.570
62.616
61.696
61.452
61.186
60.167
59.868
58.860
58.533
57.471
57.120
56.759
56.414

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
5%
7%
7%
7%
7%
7%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

7.510
7.499
7.486
10.460
10.446
10.420
10.392
10.361
13.278
13.241
13.188
13.131
14.522
14.450
14.382
14.302
14.218
14.131
14.042
13.957

281.244
278.559
274.295
270.021
268.899
268.249
267.531
266.733
262.161
260.679
259.647
258.523
255.133
253.864
251.947
250.544
248.355
246.838
245.281
243.790

Quadro 121: Projeção de resíduos domiciliares na Zona de Gestão - Icoaraci, no Cenário 1.
Cenário 1 - Icoaraci

Ano

Icoaraci
(hab.)

Geração
Per Capita
(kg/hab.dia)

Geração
total (t/dia)

Geração de
Geração de
Geração de
Geração
Resíduos
Resíduos
Rejeitos***
total (t/ano)
Orgânicos**
Secos* (t/ano)
(t/ano)
(t/ano)

1
2021
508.665
0,87
443
2
2022
513.599
0,87
447
3
2023
518.299
0,87
451
4
2024
522.795
0,87
455
5
2025
527.367
0,87
459
6
2026
531.565
0,87
462
7
2027
535.410
0,87
466
8
2028
539.022
0,87
469
9
2029
542.396
0,87
472
10
2030
545.955
0,87
475
11
2031
548.835
0,87
477
12
2032
551.463
0,87
480
13
2033
553.852
0,87
482
14
2034
556.017
0,87
484
15
2035
558.282
0,87
486
16
2036
560.011
0,87
487
17
2037
561.530
0,87
489
18
2038
562.859
0,87
490
19
2039
564.018
0,87
491
20
2040
565.254
0,87
492
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%,

161.527
41.900
163.093
42.306
164.586
42.694
166.014
43.064
167.465
43.441
168.798
43.786
170.019
44.103
171.166
44.401
172.238
44.678
173.368
44.972
174.283
45.209
175.117
45.425
175.876
45.622
176.563
45.800
177.282
45.987
177.831
46.129
178.314
46.255
178.736
46.364
179.104
46.460
179.496
46.561
**Resíduos Organicos 51,34%

82.928
36.699
83.732
37.055
84.498
37.394
85.231
37.718
85.977
38.048
86.661
38.351
87.288
38.628
87.877
38.889
88.427
39.132
89.007
39.389
89.477
39.597
89.905
39.787
90.295
39.959
90.648
40.115
91.017
40.279
91.299
40.403
91.546
40.513
91.763
40.609
91.952
40.692
92.153
40.782
e *** Rejeitos 22,72%

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
8%
13%
14%
15%
15%
15%
15%
16%
17%
17%
17%
18%
18%
19%
19%
20%
20%
20%
20%

Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Secos p/
Aterro (t/ano)

2.095
3.385
5.550
6.029
6.516
6.568
6.615
6.660
7.149
7.645
7.686
7.722
8.212
8.244
8.738
8.765
9.251
9.273
9.292
9.312

39.805
38.922
37.143
37.035
36.924
37.218
37.488
37.740
37.530
37.326
37.523
37.703
37.410
37.556
37.250
37.365
37.004
37.091
37.168
37.249

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
5%
7%
7%
7%
7%
7%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

4.146
4.187
4.225
5.966
6.018
6.066
6.110
6.151
7.958
8.011
8.053
8.091
9.029
9.065
9.102
9.130
9.155
9.176
9.195
9.215

155.285
155.522
154.811
154.018
154.931
156.164
157.294
158.355
157.131
157.712
158.544
159.303
158.634
159.254
159.443
159.937
159.908
160.287
160.617
160.969

Quadro 122: Projeção de resíduos domiciliares na Zona de Gestão - Outeiro, no Cenário 1.
Cenário 1 - Outeiro

Ano

Geração
Outeiro (hab.) Per Capita
(kg/hab.dia)

Geração
total (t/dia)

Geração de
Geração de
Geração de
Geração
Resíduos
Resíduos
Rejeitos***
total (t/ano)
Orgânicos**
Secos* (t/ano)
(t/ano)
(t/ano)

1
2021
41.260
0,87
36
13.102
3.399
6.727
2.977
2
2022
42.603
0,87
37
13.529
3.509
6.946
3.074
3
2023
43.831
0,87
38
13.919
3.610
7.146
3.162
4
2024
44.943
0,87
39
14.272
3.702
7.327
3.243
5
2025
45.977
0,87
40
14.600
3.787
7.496
3.317
6
2026
46.873
0,87
41
14.885
3.861
7.642
3.382
7
2027
47.662
0,87
41
15.135
3.926
7.770
3.439
8
2028
48.358
0,87
42
15.356
3.983
7.884
3.489
9
2029
48.961
0,87
43
15.548
4.033
7.982
3.532
10
2030
49.522
0,87
43
15.726
4.079
8.074
3.573
11
2031
49.970
0,87
43
15.868
4.116
8.147
3.605
12
2032
50.351
0,87
44
15.989
4.148
8.209
3.633
13
2033
50.668
0,87
44
16.090
4.174
8.260
3.656
14
2034
50.933
0,87
44
16.174
4.195
8.304
3.675
15
2035
51.178
0,87
45
16.252
4.216
8.344
3.692
16
2036
51.350
0,87
45
16.306
4.230
8.372
3.705
17
2037
51.485
0,87
45
16.349
4.241
8.394
3.715
18
2038
51.583
0,87
45
16.380
4.249
8.410
3.722
19
2039
51.653
0,87
45
16.402
4.255
8.421
3.727
20
2040
51.720
0,87
45
16.424
4.260
8.432
3.731
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%, **Resíduos Organicos 51,34% e *** Rejeitos 22,72%

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
8%
13%
14%
15%
15%
15%
15%
16%
17%
17%
17%
18%
18%
19%
19%
20%
20%
20%
20%

Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Secos p/
Aterro (t/ano)

170
281
469
518
568
579
589
598
645
693
700
705
751
755
801
804
848
850
851
852

3.229
3.229
3.141
3.184
3.219
3.282
3.337
3.386
3.388
3.386
3.416
3.442
3.422
3.440
3.415
3.426
3.393
3.399
3.404
3.408

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
5%
7%
7%
7%
7%
7%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

336
347
357
513
525
535
544
552
718
727
733
739
826
830
834
837
839
841
842
843

12.596
12.901
13.092
13.240
13.507
13.770
14.002
14.207
14.184
14.306
14.435
14.545
14.512
14.588
14.616
14.665
14.662
14.689
14.709
14.728

Quadro 123: Projeção de resíduos domiciliares na Zona de Gestão - Mosqueiro, no Cenário 1.
Cenário 1 - Mosqueiro

Ano

Mosqueiro
(hab.)

Geração
Per Capita
(kg/hab.dia)

Geração
total (t/dia)

Geração de
Geração de
Geração de
Geração
Resíduos
Resíduos
Rejeitos***
total (t/ano)
Orgânicos**
Secos* (t/ano)
(t/ano)
(t/ano)

1
2021
36.926
0,87
32
11.726
3.042
2
2022
38.636
0,87
34
12.269
3.183
3
2023
40.501
0,87
35
12.861
3.336
4
2024
42.526
0,87
37
13.504
3.503
5
2025
44.752
0,87
39
14.211
3.686
6
2026
47.125
0,87
41
14.965
3.882
7
2027
49.671
0,87
43
15.773
4.092
8
2028
52.393
0,87
46
16.637
4.316
9
2029
55.295
0,87
48
17.559
4.555
10
2030
58.405
0,87
51
18.547
4.811
11
2031
61.632
0,87
54
19.571
5.077
12
2032
65.004
0,87
57
20.642
5.355
13
2033
68.508
0,87
60
21.755
5.643
14
2034
72.125
0,87
63
22.903
5.941
15
2035
75.878
0,87
66
24.095
6.250
16
2036
79.661
0,87
69
25.296
6.562
17
2037
83.488
0,87
73
26.512
6.877
18
2038
87.337
0,87
76
27.734
7.194
19
2039
91.185
0,87
79
28.956
7.511
20
2040
95.046
0,87
83
30.182
7.829
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%, **Resíduos Organicos 51,34%

6.020
2.664
6.299
2.787
6.603
2.922
6.933
3.068
7.296
3.229
7.683
3.400
8.098
3.584
8.542
3.780
9.015
3.989
9.522
4.214
10.048
4.447
10.598
4.690
11.169
4.943
11.759
5.204
12.370
5.474
12.987
5.747
13.611
6.023
14.239
6.301
14.866
6.579
15.495
6.857
e *** Rejeitos 22,72%

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
8%
13%
14%
15%
15%
15%
15%
16%
17%
17%
17%
18%
18%
19%
19%
20%
20%
20%
20%

Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Secos p/
Aterro (t/ano)

152
255
434
490
553
582
614
647
729
818
863
910
1.016
1.069
1.188
1.247
1.375
1.439
1.502
1.566

2.890
2.928
2.902
3.013
3.133
3.300
3.478
3.668
3.826
3.993
4.214
4.444
4.627
4.872
5.063
5.315
5.502
5.755
6.009
6.263

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
5%
7%
7%
7%
7%
7%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

301
315
330
485
511
538
567
598
811
857
904
954
1.117
1.176
1.237
1.299
1.361
1.424
1.487
1.550

11.273
11.699
12.097
12.528
13.147
13.844
14.592
15.392
16.019
16.872
17.804
18.778
19.622
20.658
21.670
22.751
23.775
24.871
25.967
27.066

Quadro 124: Projeção de resíduos domiciliares na Zona de Gestão - Rural (e Ilhas), no Cenário 1.
Cenário 1 - Rural e Ilhas

Ano

Geração
Rural e Ilhas
Per Capita
(hab.)
(kg/hab.dia)

Geração
total (t/dia)

Geração de
Geração de
Geração de
Geração
Resíduos
Resíduos
Rejeitos***
total (t/ano)
Orgânicos**
Secos* (t/ano)
(t/ano)
(t/ano)

1
2021
21.250
0,87
18
6.748
1.750
3.464
1.533
2
2022
22.510
0,87
20
7.148
1.854
3.670
1.624
3
2023
23.655
0,87
21
7.512
1.949
3.856
1.707
4
2024
24.642
0,87
21
7.825
2.030
4.017
1.778
5
2025
25.472
0,87
22
8.089
2.098
4.153
1.838
6
2026
26.028
0,87
23
8.265
2.144
4.243
1.878
7
2027
26.447
0,87
23
8.398
2.179
4.312
1.908
8
2028
26.751
0,87
23
8.495
2.204
4.361
1.930
9
2029
26.967
0,87
23
8.563
2.221
4.396
1.946
10
2030
27.123
0,87
24
8.613
2.234
4.422
1.957
11
2031
27.183
0,87
24
8.632
2.239
4.432
1.961
12
2032
27.205
0,87
24
8.639
2.241
4.435
1.963
13
2033
27.199
0,87
24
8.637
2.240
4.434
1.962
14
2034
27.174
0,87
24
8.629
2.238
4.430
1.961
15
2035
27.143
0,87
24
8.619
2.236
4.425
1.958
16
2036
27.078
0,87
24
8.599
2.230
4.415
1.954
17
2037
27.007
0,87
23
8.576
2.225
4.403
1.948
18
2038
26.929
0,87
23
8.551
2.218
4.390
1.943
19
2039
26.847
0,87
23
8.525
2.211
4.377
1.937
20
2040
26.767
0,87
23
8.500
2.205
4.364
1.931
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%, **Resíduos Organicos 51,34% e *** Rejeitos 22,72%

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
8%
13%
14%
15%
15%
15%
15%
16%
17%
17%
17%
18%
18%
19%
19%
20%
20%
20%
20%

Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Secos p/
Aterro (t/ano)

88
148
253
284
315
322
327
331
355
380
381
381
403
403
425
424
445
444
442
441

1.663
1.706
1.695
1.746
1.783
1.822
1.852
1.873
1.866
1.854
1.858
1.860
1.837
1.835
1.811
1.807
1.780
1.775
1.769
1.764

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
5%
7%
7%
7%
7%
7%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

173
183
193
281
291
297
302
305
396
398
399
399
443
443
443
441
440
439
438
436

6.487
6.816
7.066
7.260
7.483
7.647
7.770
7.859
7.812
7.835
7.852
7.859
7.790
7.783
7.752
7.733
7.691
7.669
7.645
7.623

Quadro 125: Projeção de resíduos domiciliares considerando a população adensada da Ilha de Cotijuba, no Cenário 2.
Cenário 1 - Ilha de Cotijuba

Ano

Ilha de
Cotijuba
(hab.)

Geração
Per Capita
(kg/hab.dia)

Geração
total (t/dia)

Geração
total (t/ano)

Geração de
Resíduos
Secos (t/ano)

Geração de
Geração de
Resíduos
Rejeitos
Orgânicos
(t/ano)
(t/ano)

1
2021
7.248
0,87
6
2.302
597
1.182
523
2
2022
7.350
0,87
6
2.334
605
1.198
530
3
2023
7.454
0,87
6
2.367
614
1.215
538
4
2024
7.559
0,87
7
2.400
623
1.232
545
5
2025
7.666
0,87
7
2.434
631
1.250
553
6
2026
7.701
0,87
7
2.445
634
1.255
556
7
2027
7.736
0,87
7
2.457
637
1.261
558
8
2028
7.771
0,87
7
2.468
640
1.267
561
9
2029
7.806
0,87
7
2.479
643
1.273
563
10
2030
7.841
0,87
7
2.490
646
1.278
566
11
2031
7.852
0,87
7
2.493
647
1.280
567
12
2032
7.863
0,87
7
2.497
648
1.282
567
13
2033
7.875
0,87
7
2.501
649
1.284
568
14
2034
7.886
0,87
7
2.504
650
1.286
569
15
2035
7.897
0,87
7
2.508
650
1.287
570
16
2036
7.900
0,87
7
2.509
651
1.288
570
17
2037
7.904
0,87
7
2.510
651
1.289
570
18
2038
7.907
0,87
7
2.511
651
1.289
570
19
2039
7.911
0,87
7
2.512
652
1.290
571
20
2040
7.914
0,87
7
2.513
652
1.290
571
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%, **Resíduos Organicos 51,34% e *** Rejeitos 22,72%

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
8%
13%
14%
15%
15%
15%
15%
16%
17%
17%
17%
18%
18%
19%
19%
20%
20%
20%
20%

Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Secos p/
Aterro (t/ano)

30
48
80
87
95
95
96
96
103
110
110
110
117
117
124
124
130
130
130
130

567
557
534
535
537
539
542
544
540
536
537
538
532
533
527
527
521
521
521
522

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
5%
7%
7%
7%
7%
7%
9%
9%
9%
9%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%
10%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

59
60
61
86
87
88
88
89
115
115
115
115
128
129
129
129
129
129
129
129

2.213
2.226
2.226
2.227
2.252
2.262
2.273
2.283
2.261
2.265
2.268
2.271
2.256
2.259
2.255
2.256
2.251
2.252
2.253
2.254

6.2. CENÁRIO 2
Projeção Total

A projeção de resíduos sólidos domiciliares a serem coletados e enviados para
tratamento e ou disposição final, durante o horizonte de planejamento de 20 anos para
o CENÁRIO 2 é apresentada no Quadro 126.

A metodologia de projeção e os dados base utilizados foram similares ao apresentado
no Cenário 2, sendo modificadas apenas as metas de desvio de resíduos do aterro
sanitário.

Assim, as projeções de resíduos sólidos consideram a evolução populacional do
município de Belém e a geração per capita da região Norte de 0,87 kg/hab.dia, será
adotada esta última como segurança para o planejamento.

Para as projeções da quantidade de resíduos secos gerados e a estimativa da
quantidade a ser desviada do aterro sanitário (metas de reciclagem) utilizaram-se os
dados de geração total de resíduos dados do estudo gravimétrico realizado para o
presente planejamento, sendo 25,94% resíduos secos, 51,34% resíduos orgânicos e
22,72% rejeito (dados 2019). A partir da estimativa de geração de resíduos secos,
aplica-se a meta de reciclagem e obtém-se a quantidade que deverá ser desviada do
aterro sanitário.
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Quadro 126: Projeção Total de resíduos domiciliares no Cenário 2.
Cenário 2

Ano

População
Total (hab.)

Geração Per
Capita
(kg/hab.dia)

Geração total
(t/dia)

Geração total
(t/ano)

1
2021
1.529.367
0,87
1.331
2
2022
1.537.264
0,87
1.337
3
2023
1.544.614
0,87
1.344
4
2024
1.551.455
0,87
1.350
5
2025
1.558.869
0,87
1.356
6
2026
1.564.681
0,87
1.361
7
2027
1.569.833
0,87
1.366
8
2028
1.574.453
0,87
1.370
9
2029
1.578.567
0,87
1.373
10
2030
1.583.402
0,87
1.378
11
2031
1.586.444
0,87
1.380
12
2032
1.588.958
0,87
1.382
13
2033
1.590.991
0,87
1.384
14
2034
1.592.585
0,87
1.386
15
2035
1.594.660
0,87
1.387
16
2036
1.595.365
0,87
1.388
17
2037
1.595.629
0,87
1.388
18
2038
1.595.499
0,87
1.388
19
2039
1.595.026
0,87
1.388
20
2040
1.594.875
0,87
1.388
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%, **Resíduos

Geração de
Resíduos
Secos* (t/ano)

Geração de
Resíduos
Orgânicos**(t/ano)

485.650
125.978
249.333
488.158
126.628
250.620
490.492
127.234
251.819
492.665
127.797
252.934
495.019
128.408
254.143
496.864
128.887
255.090
498.500
129.311
255.930
499.968
129.692
256.683
501.274
130.030
257.354
502.809
130.429
258.142
503.775
130.679
258.638
504.574
130.886
259.048
505.219
131.054
259.380
505.725
131.185
259.639
506.384
131.356
259.978
506.608
131.414
260.093
506.692
131.436
260.136
506.651
131.425
260.114
506.501
131.386
260.037
506.453
131.374
260.013
Organicos 51,34% e *** Rejeitos 22,72%

Geração de
Rejeitos***
(t/ano)
110.340
110.910
111.440
111.933
112.468
112.888
113.259
113.593
113.889
114.238
114.458
114.639
114.786
114.901
115.051
115.101
115.120
115.111
115.077
115.066

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
10%
20%
23%
26%
29%
32%
35%
38%
41%
44%
45%
48%
51%
54%
57%
60%
63%
65%
65%

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)
6.299
12.663
25.447
29.393
33.386
37.377
41.380
45.392
49.412
53.476
57.499
58.899
62.906
66.904
70.932
74.906
78.862
82.798
85.401
85.393

Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
10%
13%
16%
19%
20%
20%
23%
26%
29%
30%
33%
36%
39%
42%
45%
48%
50%
50%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

12.467
12.531
25.182
32.881
40.663
48.467
51.186
51.337
59.191
67.117
75.005
77.714
85.595
93.470
101.391
109.239
117.061
124.855
130.019
130.006

466.885
462.964
439.864
430.390
420.970
411.020
405.935
403.239
392.671
382.217
371.271
367.960
356.718
345.351
334.061
322.463
310.769
298.998
291.081
291.053

Projeção de Resíduos Domiciliares por Zona de Gestão

Similar a metodologia utilizada para a projeção total de resíduos gerados em Belém,
no Cenário 2, realizou-se a projeção de Resíduos por tipologia (secos, orgânicos e
rejeitos) com suas respectivas quantidades a serem desviadas do aterro sanitário e
quantitativos para a disposição final, por zona de Gestão, conforme observa-se nos
Quadros 127 a 130.

Observa-se no Quadro 131 a Zona de Gestão RURAL, englobando a população rural
e de ilhas, conforme dados base do IBGE. Para facilitar análise e definições de
alternativas técnicas específicas a realidade local realizou-se separadamente a
projeção da geração de resíduos para a Ilha de Cotijuba, Quadro 132, que possui
maior relevância, com cerca de 7.248 habitantes em 2021. Destaca-se que pelo Plano
Diretor de Belém, uma parte da Ilha de Cotijuba é considerada como Zona de
Ambiente Urbano 1 e outra como Zona de Ambiente Natural 2.
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Quadro 127: Projeção de resíduos domiciliares na Zona de Gestão - Sede, no Cenário 2.
Cenário 2 - Sede

Ano

Sede (hab.)

Geração Per
Capita
(kg/hab.dia)

Geração total
(t/dia)

Geração total
(t/ano)

1
2021
921.266
0,87
802
2
2022
919.916
0,87
800
3
2023
918.328
0,87
799
4
2024
916.549
0,87
797
5
2025
915.301
0,87
796
6
2026
913.090
0,87
794
7
2027
910.643
0,87
792
8
2028
907.929
0,87
790
9
2029
904.948
0,87
787
10
2030
902.397
0,87
785
11
2031
898.824
0,87
782
12
2032
894.935
0,87
779
13
2033
890.764
0,87
775
14
2034
886.336
0,87
771
15
2035
882.179
0,87
767
16
2036
877.265
0,87
763
17
2037
872.119
0,87
759
18
2038
866.791
0,87
754
19
2039
861.323
0,87
749
20
2040
856.088
0,87
745
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%, **Resíduos

Geração de
Resíduos
Secos* (t/ano)

Geração de
Resíduos
Orgânicos**(t/ano)

292.548
75.887
150.194
292.119
75.776
149.974
291.615
75.645
149.715
291.050
75.498
149.425
290.654
75.396
149.222
289.952
75.213
148.861
289.175
75.012
148.462
288.313
74.788
148.020
287.366
74.543
147.534
286.556
74.333
147.118
285.422
74.038
146.535
284.187
73.718
145.901
282.862
73.374
145.221
281.456
73.010
144.500
280.136
72.667
143.822
278.576
72.262
143.021
276.941
71.839
142.182
275.249
71.400
141.313
273.513
70.949
140.422
271.851
70.518
139.568
Organicos 51,34% e *** Rejeitos 22,72%

Geração de
Rejeitos***
(t/ano)
66.467
66.370
66.255
66.127
66.037
65.877
65.700
65.505
65.290
65.106
64.848
64.567
64.266
63.947
63.647
63.292
62.921
62.537
62.142
61.764

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
10%
20%
23%
26%
29%
32%
35%
38%
41%
44%
45%
48%
51%
54%
57%
60%
63%
65%
65%

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)
3.794
7.578
15.129
17.365
19.603
21.812
24.004
26.176
28.326
30.476
32.577
33.173
35.220
37.235
39.240
41.190
43.103
44.982
46.117
45.837

Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
10%
13%
16%
19%
20%
20%
23%
26%
29%
30%
33%
36%
39%
42%
45%
48%
50%
50%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

7.510
7.499
14.972
19.425
23.875
28.284
29.692
29.604
33.933
38.251
42.495
43.770
47.923
52.020
56.090
60.069
63.982
67.830
70.211
69.784

281.244
277.043
261.515
254.260
247.176
239.856
235.478
232.533
225.107
217.829
210.349
207.243
199.719
192.201
184.805
177.317
169.856
162.437
157.185
156.230

Quadro 128: Projeção de resíduos domiciliares na Zona de Gestão - Icoaraci, no Cenário 2.
Cenário 2 - Icoaraci

Ano

Icoaraci (hab.)

Geração Per
Capita
(kg/hab.dia)

Geração total
(t/dia)

Geração total
(t/ano)

1
2021
508.665
0,87
443
2
2022
513.599
0,87
447
3
2023
518.299
0,87
451
4
2024
522.795
0,87
455
5
2025
527.367
0,87
459
6
2026
531.565
0,87
462
7
2027
535.410
0,87
466
8
2028
539.022
0,87
469
9
2029
542.396
0,87
472
10
2030
545.955
0,87
475
11
2031
548.835
0,87
477
12
2032
551.463
0,87
480
13
2033
553.852
0,87
482
14
2034
556.017
0,87
484
15
2035
558.282
0,87
486
16
2036
560.011
0,87
487
17
2037
561.530
0,87
489
18
2038
562.859
0,87
490
19
2039
564.018
0,87
491
20
2040
565.254
0,87
492
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%, **Resíduos

Geração de
Resíduos
Secos* (t/ano)

Geração de
Resíduos
Orgânicos**(t/ano)

161.527
41.900
82.928
163.093
42.306
83.732
164.586
42.694
84.498
166.014
43.064
85.231
167.465
43.441
85.977
168.798
43.786
86.661
170.019
44.103
87.288
171.166
44.401
87.877
172.238
44.678
88.427
173.368
44.972
89.007
174.283
45.209
89.477
175.117
45.425
89.905
175.876
45.622
90.295
176.563
45.800
90.648
177.282
45.987
91.017
177.831
46.129
91.299
178.314
46.255
91.546
178.736
46.364
91.763
179.104
46.460
91.952
179.496
46.561
92.153
Organicos 51,34% e *** Rejeitos 22,72%

Geração de
Rejeitos***
(t/ano)
36.699
37.055
37.394
37.718
38.048
38.351
38.628
38.889
39.132
39.389
39.597
39.787
39.959
40.115
40.279
40.403
40.513
40.609
40.692
40.782

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
10%
20%
23%
26%
29%
32%
35%
38%
41%
44%
45%
48%
51%
54%
57%
60%
63%
65%
65%

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

428

Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)
2.095
4.231
8.539
9.905
11.295
12.698
14.113
15.540
16.978
18.438
19.892
20.441
21.899
23.358
24.833
26.294
27.753
29.209
30.199
30.265

Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
10%
13%
16%
19%
20%
20%
23%
26%
29%
30%
33%
36%
39%
42%
45%
48%
50%
50%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

4.146
4.187
8.450
11.080
13.756
16.466
17.458
17.575
20.338
23.142
25.948
26.972
29.797
32.633
35.497
38.345
41.196
44.046
45.976
46.077

155.285
154.676
147.597
145.029
142.415
139.635
138.449
138.051
134.922
131.788
128.442
127.704
124.180
120.572
116.953
113.192
109.365
105.480
102.929
103.155

Quadro 129: Projeção de resíduos domiciliares na Zona de Gestão - Outeiro, no Cenário 2.
Cenário 2 - Outeiro

Ano

Outeiro (hab.)

Geração Per
Capita
(kg/hab.dia)

Geração total
(t/dia)

Geração total
(t/ano)

Geração de
Resíduos
Secos* (t/ano)

1
2021
41.260
0,87
36
13.102
2
2022
42.603
0,87
37
13.529
3
2023
43.831
0,87
38
13.919
4
2024
44.943
0,87
39
14.272
5
2025
45.977
0,87
40
14.600
6
2026
46.873
0,87
41
14.885
7
2027
47.662
0,87
41
15.135
8
2028
48.358
0,87
42
15.356
9
2029
48.961
0,87
43
15.548
10
2030
49.522
0,87
43
15.726
11
2031
49.970
0,87
43
15.868
12
2032
50.351
0,87
44
15.989
13
2033
50.668
0,87
44
16.090
14
2034
50.933
0,87
44
16.174
15
2035
51.178
0,87
45
16.252
16
2036
51.350
0,87
45
16.306
17
2037
51.485
0,87
45
16.349
18
2038
51.583
0,87
45
16.380
19
2039
51.653
0,87
45
16.402
20
2040
51.720
0,87
45
16.424
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%, **Resíduos Organicos 51,34%

Geração de
Resíduos
Orgânicos**(t/ano)

3.399
6.727
3.509
6.946
3.610
7.146
3.702
7.327
3.787
7.496
3.861
7.642
3.926
7.770
3.983
7.884
4.033
7.982
4.079
8.074
4.116
8.147
4.148
8.209
4.174
8.260
4.195
8.304
4.216
8.344
4.230
8.372
4.241
8.394
4.249
8.410
4.255
8.421
4.260
8.432
e *** Rejeitos 22,72%

Geração de
Rejeitos***
(t/ano)
2.977
3.074
3.162
3.243
3.317
3.382
3.439
3.489
3.532
3.573
3.605
3.633
3.656
3.675
3.692
3.705
3.715
3.722
3.727
3.731

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
10%
20%
23%
26%
29%
32%
35%
38%
41%
44%
45%
48%
51%
54%
57%
60%
63%
65%
65%

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)
170
351
722
851
985
1.120
1.256
1.394
1.533
1.672
1.811
1.866
2.003
2.140
2.276
2.411
2.545
2.677
2.766
2.769

Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
10%
13%
16%
19%
20%
20%
23%
26%
29%
30%
33%
36%
39%
42%
45%
48%
50%
50%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

336
347
715
953
1.199
1.452
1.554
1.577
1.836
2.099
2.363
2.463
2.726
2.989
3.254
3.516
3.777
4.037
4.210
4.216

12.596
12.830
12.482
12.468
12.416
12.313
12.325
12.385
12.179
11.954
11.694
11.660
11.360
11.045
10.721
10.379
10.027
9.667
9.426
9.439

Quadro 130: Projeção de resíduos domiciliares na Zona de Gestão - Mosqueiro, no Cenário 2.
Cenário 2 - Mosqueiro

Ano

Mosqueiro
(hab.)

Geração Per
Capita
(kg/hab.dia)

Geração total
(t/dia)

Geração total
(t/ano)

Geração de
Resíduos
Secos* (t/ano)

1
2021
36.926
0,87
32
11.726
2
2022
38.636
0,87
34
12.269
3
2023
40.501
0,87
35
12.861
4
2024
42.526
0,87
37
13.504
5
2025
44.752
0,87
39
14.211
6
2026
47.125
0,87
41
14.965
7
2027
49.671
0,87
43
15.773
8
2028
52.393
0,87
46
16.637
9
2029
55.295
0,87
48
17.559
10
2030
58.405
0,87
51
18.547
11
2031
61.632
0,87
54
19.571
12
2032
65.004
0,87
57
20.642
13
2033
68.508
0,87
60
21.755
14
2034
72.125
0,87
63
22.903
15
2035
75.878
0,87
66
24.095
16
2036
79.661
0,87
69
25.296
17
2037
83.488
0,87
73
26.512
18
2038
87.337
0,87
76
27.734
19
2039
91.185
0,87
79
28.956
20
2040
95.046
0,87
83
30.182
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%, **Resíduos Organicos 51,34%

Geração de
Resíduos
Orgânicos**(t/ano)

3.042
6.020
3.183
6.299
3.336
6.603
3.503
6.933
3.686
7.296
3.882
7.683
4.092
8.098
4.316
8.542
4.555
9.015
4.811
9.522
5.077
10.048
5.355
10.598
5.643
11.169
5.941
11.759
6.250
12.370
6.562
12.987
6.877
13.611
7.194
14.239
7.511
14.866
7.829
15.495
e *** Rejeitos 22,72%

Geração de
Rejeitos***
(t/ano)
2.664
2.787
2.922
3.068
3.229
3.400
3.584
3.780
3.989
4.214
4.447
4.690
4.943
5.204
5.474
5.747
6.023
6.301
6.579
6.857

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
10%
20%
23%
26%
29%
32%
35%
38%
41%
44%
45%
48%
51%
54%
57%
60%
63%
65%
65%

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)
152
318
667
806
958
1.126
1.309
1.511
1.731
1.972
2.234
2.410
2.709
3.030
3.375
3.740
4.126
4.532
4.882
5.089

Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
10%
13%
16%
19%
20%
20%
23%
26%
29%
30%
33%
36%
39%
42%
45%
48%
50%
50%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

301
315
660
901
1.167
1.460
1.620
1.708
2.073
2.476
2.914
3.179
3.686
4.233
4.824
5.455
6.125
6.835
7.433
7.748

11.273
11.636
11.534
11.797
12.085
12.379
12.844
13.419
13.755
14.098
14.424
15.053
15.360
15.640
15.895
16.101
16.260
16.367
16.641
17.345

Quadro 131: Projeção de resíduos domiciliares na Zona de Gestão - Rural (e Ilhas), no Cenário 2.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Quadro 132: Projeção de resíduos domiciliares considerando a população adensada da Ilha de Cotijuba, no Cenário 2.
Cenário 2 - Ilha de Cotiuba

Ano

Ilha de
Cotijuba
(hab.)

Geração Per
Capita
(kg/hab.dia)

Geração total
(t/dia)

Geração total
(t/ano)

Geração de
Resíduos
Secos* (t/ano)

1
2021
7.248
0,87
6
2.302
2
2022
7.350
0,87
6
2.334
3
2023
7.454
0,87
6
2.367
4
2024
7.559
0,87
7
2.400
5
2025
7.666
0,87
7
2.434
6
2026
7.701
0,87
7
2.445
7
2027
7.736
0,87
7
2.457
8
2028
7.771
0,87
7
2.468
9
2029
7.806
0,87
7
2.479
10
2030
7.841
0,87
7
2.490
11
2031
7.852
0,87
7
2.493
12
2032
7.863
0,87
7
2.497
13
2033
7.875
0,87
7
2.501
14
2034
7.886
0,87
7
2.504
15
2035
7.897
0,87
7
2.508
16
2036
7.900
0,87
7
2.509
17
2037
7.904
0,87
7
2.510
18
2038
7.907
0,87
7
2.511
19
2039
7.911
0,87
7
2.512
20
2040
7.914
0,87
7
2.513
Dados do Estudo Gravimetrico (2019) * Resíduos secos 25,94%, **Resíduos Organicos 51,34%

Geração de
Resíduos
Orgânicos**(t/ano)

597
1.182
605
1.198
614
1.215
623
1.232
631
1.250
634
1.255
637
1.261
640
1.267
643
1.273
646
1.278
647
1.280
648
1.282
649
1.284
650
1.286
650
1.287
651
1.288
651
1.289
651
1.289
652
1.290
652
1.290
e *** Rejeitos 22,72%

Geração de
Rejeitos***
(t/ano)
523
530
538
545
553
556
558
561
563
566
567
567
568
569
570
570
570
570
571
571

Meta de
Desvio de
Residuos
Secos Reciclagem
(%)
5%
10%
20%
23%
26%
29%
32%
35%
38%
41%
44%
45%
48%
51%
54%
57%
60%
63%
65%
65%

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Desvio de
Secos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)
30
61
123
143
164
184
204
224
244
265
285
291
311
331
351
371
391
410
424
424

Meta de
Desvio de
Residuos
Orgânicos Reciclagem
(%)
5%
5%
10%
13%
16%
19%
20%
20%
23%
26%
29%
30%
33%
36%
39%
42%
45%
48%
50%
50%

Desvio de
Orgânicos do
Aterro Reciclagem
(t/ano)

Total de
Residuos e
Rejeitos
enviados para
Aterro (t/ano)

59
60
122
160
200
239
252
253
293
332
371
385
424
463
502
541
580
619
645
645

2.213
2.214
2.123
2.097
2.070
2.023
2.000
1.990
1.942
1.893
1.838
1.821
1.766
1.710
1.654
1.597
1.539
1.482
1.444
1.444

7. CENÁRIO ADOTADO

O cenário adotado para o presente Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos foi o Cenário 1, assim os pré-dimensionamento a serem elaborados para a
definição dos Programas, Projetos e Ações utilizarão as Metas e Projeções do
CENÁRIO 1.
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8. CONCEPÇÃO DO SISTEMA DE MANEJO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
MUNICIPAIS

A concepção do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos de Belém,
Figura 269, apresenta a gestão integrada dos resíduos sólidos indo de acordo com o
que preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei 12.305/2010 que privilegia
a redução, o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos sólidos gerados, através
do manejo diferenciado dos mesmos. Ainda, foi pensado um manejo descentralizado,
no que couber, das etapas de tratamento e/ou destinação final considerando Zonas
de Gestão: Sede, Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro e Áreas Rurais. Assim, unidades como
Galpões de Triagem, Ecopontos e Aterros para RCC serão pré-dimensionadas
considerando as características locais de geração de resíduos a partir deste
zoneamento.

Com relação aos resíduos de origem domiciliar, considerando as metas propostas de
desvio de resíduos secos do aterro sanitário, torna-se necessário o aumento a
disponibilização dos serviços de coleta seletiva, bem como a participação da
população na segregação dos resíduos na fonte geradora e na coleta. Assim, os
modelos de coleta seletiva deverão ser ampliados dentro das modalidades já
existentes e diagnosticadas.

Para os resíduos orgânicos o tratamento poderá ocorrer através de compostagem
e/ou biodigestão, considerando resíduos verdes e orgânicos de grandes geradores
municipais, como feiras e mercados.

Mesmo com o aumento dos resíduos a serem reciclados é latente a problemática de
disposição final enfrentada por Belém, assim, torna-se primordial a definição da
alternativa de disposição final, tendo em vista imbróglios judiciais envolvendo aterro
sanitário de Marituba, atual local que recebe os resíduos de Belém. Diante da
complexidade do tema, este assunto é abordado em item específico no Plano.

Também para a gestão dos materiais recicláveis secos deverá ser intensificado o
incentivo às associações ou cooperativas já existentes, bem como dos futuros grupos
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que possam ser criados ao longo do período de planejamento, inclui que capacitações
técnicas aos trabalhadores devem ser realizadas. Essas capacitações visam, por
exemplo: melhorar a capacidade produtiva das unidades de triagem, possibilitar
processos padronizados no cenário municipal quanto à triagem dos materiais
melhorando a qualidade final dos materiais à comercialização (padronização técnica),
bem como criando condições melhores de trabalho e operação das unidades
possibilitando autonomia dos grupos.

Os resíduos gerados nas feiras e mercados públicos deverão ter a segregação na
fonte geradora ampliada, através da disponibilização de locais de recipientes
adequados para armazenamento dos resíduos. Assim, os resíduos orgânicos deverão
ser enviados para Compostagem e os demais destinados para a coleta convencional
e seletiva, a depender de suas características.

Para os resíduos do açaí, gerados em quantidades expressivas no município, também
se propõem uma coleta diferenciada para posterior tratamento e/ou reutilização. Para
tanto alguns usos e projetos já existentes foram relatados em item específico.

Os resíduos gerados nos estabelecimentos de saúde deverão ter tratamento
específico e serem as etapas do manejo abordadas em seus respectivos Planos de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Saúde - PGRSS destes estabelecimentos, e
atenderem a Resolução ANVISA N° 222/2018.

Para o manejo dos resíduos da construção civil sugere-se a implantação de
Ecopontos, que serão locais aptos a receberem este tipo de material do pequeno
gerador, a ser definido por legislação específica. O grande gerador deverá contratar
os serviços de empresas especializadas em coleta de RCC. Sobre os locais para a
destinação destes materiais serão pré-dimensionados os Ecopontos por Zonas de
Gestão, sendo divididas em Sede, Icoaraci, Outeiro e Mosqueiro.

De maneira análoga aos demais, os resíduos dos serviços de limpeza como varrição,
dragagem de canais, roçagem, capina e poda, também deverá ser priorizada a
separação na fonte geradora, ou local de atuação dos serviços, sendo os resíduos
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encaminhados conforme sua origem, com destaque ao tratamento dos resíduos
verdes e disposição final dos resíduos inertes em aterro devidamente licenciado.

Já os resíduos especiais tratados no Art. 33 da Lei 12.305/2010 como sendo resíduos
com logística reversa obrigatória serão tema de item especifico no Plano.
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Figura 269: Fluxograma prospectivo das principais etapas do Manejo dos Resíduos Sólidos
Municipais.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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9. IDENTIFICAÇÃO DE ALTERNATIVAS TÉCNICAS

9.1. ALTERNATIVAS PARA A DISPOSIÇÃO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS
DOMICILIARES (RSDO)
Remediação do Aurá

O Aterro do Aurá operou por cerca de 25 anos (início operacional em 1990) e desde
2015, devido a problemas operacionais, socioambientais e institucionais, inclusive
envolvendo demandas judiciais, o aterro passou a não receber mais resíduos sólidos
domiciliares. Atualmente é utilizado como local de disposição de resíduos de entulhos
(Resíduos da construção civil - RCC) e materiais retirados da limpeza e dragagens de
canais de drenagem.

Informações mais detalhadas foram apresentados nos itens de diagnóstico técnico
deste plano, demonstrando que mesmo com a paralisação do recebimento de
resíduos domiciliares, o local ainda mantém passivos ambientais e a existência
indevida de catadores que se utilizam dos materiais indevidamente encaminhados
para sobrevivência.
O espaço do Aterro do Aurá já foi de vários Termos de ajustamento de conduta – TAC
ao longo do tempo de sua operação e é ainda objeto de ações judiciais que procuram
sanar as demandas técnicas, ambientais e sociais que ainda ficaram como passivo
(s) ao município, as quais são de resolução complexa e, portanto, demoradas.

Nos últimos anos, após fechamento do Aterro para recebimento de resíduos
domiciliares e similares, a Administração de Belém tomou algumas providências e
realizou algumas medidas emergenciais no espaço, porém um Plano de Recuperação
integral do mesmo não foi integralmente elaborado e/ou realizado.

Mesmo assim permanece a situação do Aterro do Aurá como um passivo ambiental
importante ao município de Belém, em virtude do longo período em que operou com
pouco controle tendo sido considerado nos últimos anos um lixão a céu aberto.
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Mesmo que hoje receba de forma mais expressiva resíduos inertes e da construção
civil, o que se vê é que o local ainda opera sem projetos específicos, sem controles
operacionais e ambientais bem definidos, sem licença ambiental de operação
pertinente ao manejo de inertes, com a presença massiva de catadores informais,
bem como com uma situação de inconformidade operacional, ambiental, geotécnica
e de outras necessidades à remediação do local devido seu histórico anterior.

Neste tocante, o presente Plano apresenta os principais critérios e diretrizes a serem
observadas pela Administração Municipal, mais especificamente à Secretaria de
Saneamento – SESAN para que elabore um Plano de Recuperação do Aterro do Aurá.

9.1.1.1. Critérios para Elaboração do Plano de Recuperação do Aurá

Os aterros sanitários são considerados atividades potencialmente poluidoras dos
recursos naturais e tanto sua implantação quanto desativação requerem estudos,
projetos e ações visando a mitigação de impactos adversos dos mais variados tipos,
dependendo da situação locacional em que se encontram.

O que é proposto para o Aterro do Aurá é apresentado a seguir. Verificou-se as
necessidades

organizadas

em

três

itens

principais

conforme

abaixo

e

esquematicamente na Figura 6:


Necessidades de infraestrutura de controle e/ou intervenção imediata;



Necessidades gerenciais e/ou administrativas imediatas;



Necessidades de planejamento, estudo ou projeto.

Essas necessidades tem a seguinte relação entre si, mostradas no fluxograma na
Figura 270:
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Figura 270: Fluxograma Esquemático das Ações de Recuperação do Aurá.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

As necessidades de implantação de infraestruturas de controle e/ou de intervenção
imediata e as gerenciais e/ou administrativas de ação imediata são aquelas que não
dependem da elaboração do Plano de Recuperação do Aurá e podem ser tomadas a
qualquer momento pela Administração Municipal visando não apenas subsidiar a
própria elaboração do Plano, mas melhorar a situação observada localmente (Quadro
133).
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Quadro 133: Necessidades de Infraestrutura e Gerenciais Imediatas para Plano de
Recuperação do Aurá.
Necessidades Infraestrutura de Controle ou
Necessidades Gerenciais ou Administrativas
Intervenção Imediata
Imediatas
Promover o cercamento de toda a área e Definição de grupo técnico multidisciplinar e
restrição do acesso de forma efetiva com tela de responsável pela elaboração do termo de
arame galvanizado preferencialmente 5 fios, com referência – TR para contratação do Plano de
altura de aprox. 2,40 m e fixação a cada 3,00 m Recuperação do Aurá e do(s) demais projetos
com mourões de concreto ou similar.
complementares.
Instalação de monitoramento por câmera e/ou Definição dos critérios operacionais básicos para
vigilância remota;
o recebimento de resíduos inertes e similares no
Aurá e critérios de impedimento de colocação de
Paralisação imediata do envio de materiais resíduos misturados nas áreas operacionais.
recicláveis secos junto aos resíduos inertes que
são encaminhados ao aterro, coibindo ao longo Definição de grupo técnico multidisciplinar que
do tempo a atuação de catadores informais atuará no acompanhamento de ações específicas
existentes no aterro; os mesmos devem ser para o impedimento de atuação de catadores nos
segregados em espaço anterior aos locais de espaços do Aterro do Aurá, destinação dos
despejo, privilegiando a triagem anterior aos mesmos à outras cooperativas e/ou associações,
espaços acima dos maciços.
acompanhamento social, psicológico e para
outros programas sociais do governo
Caminhões e/ou cargas que venham com
resíduos misturados, em especial de outros
municípios e empresas privadas, devem ser
rejeitados na portaria do aterro a partir de
inspeção prévia.
Instalação de uma estação meteorológica na
área do Aurá para mensuração de dados
climatológicos tais como velocidade e direção do
vento,
pluviosidade,
umidade
relativa,
temperatura, etc.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

Já as necessidades de planejamento, estudo ou projetos podem estar definidas no
Plano de recuperação e/ou serem preliminares e/ou complementares ao mesmo,
subsidiando a sua elaboração (Quadro 134):
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Quadro 134: Necessidades de Planejamento, Estudo ou Projetos do Plano de Recuperação do Aurá.
Necessidades de Planejamento, Estudo ou Projetos
Definição de um Plano de Plantio e Arborização do entorno (cinturão verde Mensuração da geração de chorume e/ou circulação de chorume atualmente
do Aurá) e tratamento paisagístico com uso preferencial de vegetação nativa no (s) maciços, preferencialmente os últimos que foram utilizados como
e que tenha crescimento rápido; Largura de 5,00 m até 10,00 m estabelecida depósito de resíduos e aqueles que estejam mais deteriorados em termos de
ao longo do cercamento da área.
estabilidade, com a instalação de piezômetros para monitoramento do nível
de chorume dentro do (s) maciços e marcos superficiais.
Cadastro de todos os pontos em que é possível observar afloramento de
chorume sobre o maciço de resíduos e fazer o mapeamento georreferenciado Execução de sondagens para determinação do nível do lençol freático nas
dos mesmos;
imediações do Aurá.
Cadastro e mapeamento de todos os pontos em que há desestabilização do
maciço e/ou erosões aparentes do (s) resíduos e/ou material de cobertura.

Projeto de drenagem superficial e subsuperficial de gases nos maciços.
Definição e implantação de bacias de contenção de chorume no entorno.

Cadastro e levantamento sobre as drenagens pluviais do maciço e entorno e
sua condição operacional, de estabilidade etc.
Projeto de drenagem pluvial com definição mínima de: canaletas e sarjetões;
canaletas em concreto; descidas da água dos taludes; dispositivos de
dissipação; proteção superficial das drenagens, com materiais e/ou
vegetação gramínea. Implantação de drenagem pluvial nas bases dos
taludes e margens das vias de acesso.
Cadastro e levantamento da situação de poços de monitoramento existentes
e verificação da possibilidade de usá-los e/ou necessidade de intervenção
para novo poço subterrâneo nas imediações.
Cadastro dos acessos internos e definição das rotas que podem ser utilizadas
para acesso interno e aquelas que deverão sofrer intervenções para garantia
de segurança ou estabilidade, no que couber.
Análise geotécnica dos taludes existentes constatando se há riscos de
rompimento e/ou ruptura e indicar as medidas de contenção mínimas
necessárias de estabilidade.

Definição e implantação de estação de tratamento para o chorume excedente
que será coletado e enviado para as bacias de detenção, no que couber.
Tratamento deverá garantir o volume gerado no maciço, bem como índices
pluviométricos da região e prever tratamento terciário.
Realização permanente de amostragem de qualidade da água subterrânea
do (s) poço (s) instalado (s) e os novos que venham a ser implantados, no
que couber, devendo no mínimo ter os seguintes parâmetros: DBO, DQO,
Oxigênio Dissolvido, Nitrogênio Amoniacal, Sólidos em Suspensão Total,
Sólidos em Suspensão volátil, pH, Carbono orgânico total, Turbidez.
Previsão de colocação de manta impermeabilizada em PEAD (2,0 mm
espessura mínima) nas porções do (s) maciço (s) em que houver maior
geração de chorume e, colocação gradativa sobre toda a área de
recebimento de resíduos como forma de controlar a percolação de água da
chuva.

Promover a cobertura e assentamento geotécnico das áreas sob risco de no
mínimo 0,60 m de altura com solo compactado, material argiloso, baixa
Elaboração de manual de operação e monitoramento do aterro do Aurá em permeabilidade; fração de finos (silte e argila maior que 40%; condições de
fase de recuperação e não operacional.
umidade natural inf. a 30%; incidência de pedregulhos inf. a 5%.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.
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Aterros Sanitários e o Licenciamento Ambiental

Uma das alternativas mais utilizadas para a disposição final de rejeitos e/ou resíduos
sólidos urbanos no Brasil são os aterros sanitários. Esses empreendimentos são
obras de engenharia projetados a operar sob critérios técnicos bem definidos, cuja
finalidade é garantir que a disposição final de resíduos/rejeitos seja feita com o menor
potencial de danos à saúde pública e ao meio ambiente.

É uma das técnicas e/ou alternativas consideradas mais seguras e eficientes, pois se
bem projetados, garantem controle eficiente e seguro dos processos e possuem boa
relação custo-benefício, em especial no país que ainda possui grandes áreas livres
para sua implantação. É ainda considerado uma técnica adaptável a todos os tipos de
comunidades, tamanhos, tipos de resíduos sólidos e regiões.

Em linhas gerais um aterro sanitário se comporta como um reator que desencadeia a
decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos através de reações
químicas e biológicas, bem como com emissão de biogás, geração de efluentes
líquidos (lixiviados) e geração de resíduos mineralizados (BRASIL/MMA, 2007).

Algumas normas técnicas dão as principais diretrizes para seu projeto, implantação
e/ou operação tais como da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT):


NBR 13896/1997 – Aterros de resíduos não perigosos – critérios para projetos,
implantação e operação;



NBR 8419/1992 – Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos
sólidos urbanos – Procedimento.

Além da fase de projetos é muito importante que se tenha de forma bem planejada
dentro da Administração Pública que todo aterro sanitário deve proceder com o
respectivo licenciamento ambiental junto ao órgão ambiental pertinente por ser uma
atividade/empreendimento com potencial capacidade de poluição dos recursos
naturais.
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Cada estado possui suas normas e instruções próprias para licenciamento ambiental
desse tipo de atividade e alguns municípios são aptos a fazer o licenciamento
ambiental desta e de outras atividades. No Estado do Pará, destaca-se o Conselho
Estadual do Meio Ambiente – COEMA, o qual é um dos órgãos integrantes do Sistema
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos – SISEMA, assim como a Secretaria
de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS, a qual é o órgão
responsável pelo licenciamento ambiental e executor da Política Estadual de Meio
Ambiente do Pará.

No âmbito municipal tem-se a competência da Secretaria Municipal de Meio Ambiente
– SEMMA a qual possui atribuições quanto ao licenciamento ambiental em nível local
(municipal) bem como detém a fiscalização, monitoramento ambiental local e
implementação das políticas municipais que buscam pela preservação ambiental.

Destaca-se, neste contexto, a Resolução do COEMA - PA n° 120, de 28 de outubro
de 2015 e/ou sua alteração n° 154, de 04 de dezembro de 2019. A (s) resoluções
estabelecem sobre as atividades de impacto local de competência dos municípios e
dá outras providências. Em seu anexo único há a tipologia de atividades e/ou
empreendimentos que podem ser licenciados em nível do (s) município (s), segundo
seu porte, definindo cada atividade segundo um parâmetro característico.

Para o caso de aterros sanitários ou empreendimentos similares, bem como
complexos de resíduos sólidos (que incluem mais que uma etapa do manejo e/ou
tratamento e/ou destinação) há a seguinte categorização para atividades de impacto
local (Res. COEMA n° 120/2015 e alterada pela n° 154/2019), ou seja, que podem ser
licenciados pelo município (Quadro 135):

444

em habitantes.

atendida (PA)

População

(29)

engenharia

Obras de

Quadro 135: Atividades de Impacto Local passíveis de licenciamento ambiental municipal –
Aterros sanitários e/ou similares – Disposição final de resíduos sólidos.
Potencial
Atividade(s)
Categoria
Portes
Parâmetro
poluidor/degradador
Complexo de
destinação final
Pequeno, médio ou
de resíduos
grande, variando de ≤
III
sólidos urbanos
5.000 até igual 100.000
– aterro,
(hab.)
reciclagem e
compostagem

Atividade(s)

Categoria

Portes

Potencial
poluidor/degradador

Parâmetro

Pequeno, médio ou
grande, variando de ≤
II
1.000 até igual 50.000
(hab.)
Pequeno, médio ou
Aterro
grande, variando de ≤
III
controlado sem
5.000 até igual 30.000
fracionamento
(hab.)
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020, a partir das Res. COEMA 120/2015 e
154/2019 (Anexos únicos das resoluções).
Aterro sanitário
sem
fracionamento

Apesar da Resolução acima indicar técnicas e/ou empreendimentos possíveis como
“aterros controlados”, entende-se que atualmente este tipo de concepção deve ser
descartada em especial para empreendimentos novos, mesmo aqueles de menor
porte.

Os aterros controlados, como seu próprio nome indica, são locais de disposição final
de resíduos sólidos com algum (ns) tipo (s) de controle (s), ainda assim em desacordo
com a imensa maioria de normas técnicas vigentes no país. São empreendimentos
com algum procedimento de gestão ambiental tais como isolamento, acesso restrito,
cobertura de resíduos com terra, bem como o controle da entrada de resíduos, porém
não atendem às diretrizes da Política Nacional de resíduos sólidos, em especial
quanto à impermeabilização do solo, coleta e tratamento de efluente lixiviados e
controle de emissão de biogás, por exemplo.

De acordo com o Quadro 135 acima a SEMMA tem atribuição para licenciamento
ambiental desses tipos de atividades/empreendimentos, porém possui uma limitação
de porte vinculada à população máxima atendida. Portanto, é possível inferir que têm
capacidade para licenciar apenas empreendimentos locais de menor porte e, está, ao
menos por essas legislações, impedida de licenciar aterros ou alternativas que
atendam ao município de Belém.
Por consequência, alternativas que atendam à Região Metropolitana de Belém – RMB
devem ser licenciadas em nível estadual, devido ao porte expresso acima, bem como
à

própria

situação

do

empreendimento/atividade

ultrapassar

os

domínios

administrativos da atribuição local, ficam então à cargo da Secretaria de Estado de
Meio Ambiente e Sustentabilidade – SEMAS.
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Em nível estadual, a principal Resolução sobre as atividades passíveis de
licenciamento ambiental é a Res. COEMA n° 117, de 25 de novembro de 2014, a qual
dispõe sobre as categorias e/ou classificações de porte exigíveis, e suas alterações
pontuais. Para o caso das atividades e/ou empreendimentos envolvendo aterros
sanitários e/ou similares, tem-se as informações do Quadro 136:

Atividades/Obras de Saneamento (22)

População atendida (PA) em habitantes.

Quadro 136: Atividades passíveis de licenciamento ambiental pelo Estado – SEMAS – Aterros
sanitários e/ou similares – Disposição final de resíduos sólidos.
Potencial
Atividade(s)
Categoria
Portes
Parâmetro
poluidor/degradador
Complexo de
destinação final
Pequeno, médio ou
de resíduos
grande, variando de ≤
III
sólidos urbanos
30.000 até maior que
– aterro,
1.000.000 (um milhão) de
reciclagem e
hab.
compostagem
Pequeno, médio ou
Aterro sanitário
grande, variando de ≤
II
sem
30.000 até maior que
fracionamento
1.000.000 (um milhão) de
hab.
Pequeno, médio ou
Aterro
grande, variando de ≤
III
controlado sem
30.000 até maior que
fracionamento
1.000.000 (um milhão) de
hab.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020, a partir das Res. COEMA 117/2014 – Anexo
Único.

Além dessas informações é preciso que os procedimentos e os projetos de um aterro
sanitário considerem as necessidades locais, se haverá necessidade de corte de
vegetação nativa e/ou o manejo de fauna especialmente na fase de implantação
(obras). Esses critérios são fundamentais na escolha das áreas potencializando ou
minimizando riscos ambientais e/ou ainda podendo dar celeridade à implantação do
empreendimento, pois essas questões requerem estudos e levantamentos
específicos a serem aprovados na fase de licenciamento, à critério e segundo as
normas legais vigentes no Estado do Pará e/ou para o Bioma da Amazônia.

Outras legislações e/ou normativas em nível nacional podem ser observadas e
utilizadas como referência, tais como as citadas abaixo:
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Resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA n° 01/1986, a
qual define as responsabilidades e critérios para a Avaliação de Impacto
Ambiental e define as atividades que necessitam de Estudo de Impacto
Ambiental – EIA, bem como o Relatório de Impacto Ambiental – RIMA.



Resolução CONAMA n° 273/1997, a qual define sobre o licenciamento
ambiental, a regulamento dos seus aspectos quanto à Política Nacional de
Meio Ambiente e dá outras providências.

Importante destacar que aterros sanitários, pela Res. CONAMA 01/86 são atividades
que, passíveis de licenciamento ambiental, dependem da elaboração de estudo de
impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), conforme
seu Art. 2°, o que independe do seu porte.

As diretrizes gerais para um EIA/RIMA também são dadas pela normativa, devendose ainda atender outros critérios locais que venham a ser definidos pelo órgão
ambiental competente.
Aterros Sanitários através de Consórcios Públicos

Na fase de diagnóstico já foram expostos os principais conceitos, especialmente os
previstos na legislação federal, sobre a possibilidade de criação de consórcios
públicos no âmbito de serviços de manejo de resíduos sólidos.

Observou-se que há várias potencialidades, bem como fragilidades acerca do tema e
da decisão política e/ou administrativa dos entes municipais, estaduais ou federal para
a adoção de atividades organizadas em consórcios públicos. Entretanto, a Política
Federal de Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei n° 12.305/2010 incentiva e
prioriza esse tipo de organização, uma vez que a problemática tocante aos resíduos
sólidos é um tema amplo e demanda inúmeros esforços de toda a sociedade e dos
poderes públicos para que os cenários e índices municipais, regionais ou nacionais
melhorem com o passar dos anos.
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Fica claro, que, não apenas para o município de Belém e seus arredores que os
índices atuais de cobertura, de qualidade da prestação dos serviços e do atendimento
às leis ambientais, bem como às metas já definidas em planos nacionais ou estaduais
ainda estão aquém do esperado, mesmo após 10 anos da promulgação da política de
resíduos sólidos.

É neste contexto que se entende que os consórcios públicos regulamentados pela Lei
Federal n° 11.107/2005 e pelo Decreto n° 6.017/2007, podem ser uma boa alternativa
para busca pela resolução gradual dos problemas encontrados em Belém frente aos
resíduos sólidos, bem como na região metropolitana em que está inserido,
especialmente na etapa de disposição final dos resíduos/rejeitos.

Vale salientar que não apenas as técnicas de aterro sanitário podem estar associadas
a consórcio público, como as demais etapas do manejo e serviços relacionados.
Apesar de eventualmente abordar o tema do aterro sanitário como alternativa mais
usual, diversas técnicas de tratamento e destinação final podem ser empregadas
nesta fase final do manejo, sejam quais maiores for a capacidade de investimento,
planejamento e inovação agregada em um possível consórcio entre os municípios da
região de Belém. Alternativas estas abordadas sucintamente neste documento em
seus fundamentos técnicos, etc.

Belém, juntamente com Marituba e Ananindeua têm diversos imbróglios judiciais,
técnicos, financeiros, contratuais e ambientais acerca da etapa de destinação final de
resíduos sólidos no aterro atual privado que os atende (Centro de Tratamento e
Processamento de Resíduos - CTPR do Guamá, em Marituba). Acordos e termos
judiciais recentes já deram prazo limite para a paralisação da operação deste Aterro
sanitário o que sinaliza a necessidade urgente de novas alternativas técnicas, áreas
e projetos para a implantação de novo aterro sanitário na região.

A viabilização de um consórcio público para esta etapa/projeto, com ou sem inserção
de outros municípios próximos, pode ser uma alternativa para a resolução dos
problemas existentes, em especial os administrativos e/ou de investimentos já que o
aporte de recursos para a implantação de aterros sanitários ou de outras alternativas
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tecnológicas é no geral expressiva e requer uma série de etapas de planejamento e
projeto descritas anteriormente. A viabilização em conjunto pode facilitar algumas
questões neste sentido, tendo em vista que o próprio Ministério Público Federal do
Pará – MPF/PA tem incentivado e potencializado a possível adoção de consórcios
neste tema na região.

A situação é que até o presente momento pouco avançou nas discussões entre os
municípios e na definição estratégica de alternativas de forma mais consolidada.
Alternativas locacionais e/ou tecnológicas ainda estão em discussão técnica,
financeira e ambientalmente entre os municípios, Ministério Público e a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente - SEMA, etc.

O presente Plano desenvolveu estudos que visaram auxiliar na tomada de decisão
para a busca por áreas ambientalmente aptas a receber projetos de disposição final
de resíduos sólidos, tendo-se o município de Belém em como a Região Metropolitana
como objeto de estudo.

Ressalta-se a necessidade de que estudos e análise mais específicos sejam feitos em
áreas públicas e/ou potenciais para tais projetos, de modo que no prazo limite de
operação do atual aterro sanitário, as medidas mais urgentes e de viabilização do
projeto já tenham sido feitas, atendendo-se a disposição final dos resíduos, seja na
forma de consórcio ou tomada de iniciativa individual dos municípios.

É importante que se observem, no caso de consórcios públicos para resíduos sólidos,
os agrupamentos prévios definidos em âmbito estadual, como o caso do Plano
Estadual de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PEGIRS (2014). Além destes
agrupamentos sugeridos neste planejamento cabe validar a necessidade urgente que
os municípios de Ananindeua, Marituba e Belém têm frente às demandas judiciais, o
que deveria ser ponto focal na definição de parcerias e consórcios, etc. O próprio
PEGIRS (2014) diagnosticou que na região há um protocolo de intenções entre
municípios firmado, porém não houve continuidade dessas tratativas, bem como
atualizações ao presente Consórcio sobre isso nos últimos meses.
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Traz-se abaixo alguns aspectos e dados que podem ser objeto de análise e tomada
de decisão pela Administração Municipal e outros entes interessados para a definição
de consórcio (s) público (s) para o manejo de resíduos sólidos, em especial a etapa
de tratamento e/ou disposição final, com destaque para Belém, uma vez que é o objeto
de planejamento neste trabalho. Salienta-se que outros dados podem ser analisados
e que outras informações sobre o tema já foram apresentadas na fase de diagnóstico.
Quadro 137: Aspectos Gerais dos municípios para adoção de alternativas de disposição final
em Consórcios Públicos.
Municípios
Atualmente
Municípios da
Municípios Região
atendidos pelo
Modelo Local
Regionalização para
Metropolitana de
Aterro Sanitário –
de gestão de
Resíduos Sólidos –
Belém – RMB1
CTPR Guamá –
Resíduos6
2
PEGIRS
Acordo Judicial
20193
Belém, Ananindeua,
Belém, Ananindeua,
Benevides, Castanhal,
Todos são
Benevides, Marituba, Santa
Belém, Ananindeua,
Marituba, Santa
Administração
Bárbara do Pará e Santa
Marituba
Bárbara do Pará e
Pública Direta
Izabel do Pará.
Santa Izabel do Pará.
Distância
Possuem
Geração de
(km)
em
População
Programa
Municípios1
Resíduos Sólidos
relação a
hab. (2019)4
Coleta
Domiciliares (t/dia)5
7
Belém
Seletiva?6
Belém
1.492.745
1.299
Sim
Ananindeua
18
530.598
462
Não
Benevides
31
62.737
55
Sim
Marituba
22
131.521
114
Sim
Santa Bárbara do Pará
49
21.079
18
Não
Santa Izabel do Pará
45
70.801
62
Não
Castanhal
74
200.793
175
Não
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla (2020) a partir de: 1Lei Complementar N° 027, de
19 de outubro de 1995 e suas alterações n° 072/2010 n° 076/2011; 2 PEGIRS (2014); 3 Acordo
Judicial emergencial de julho/2019; 4 Projeção populacional estimada IBGE/Cidades (2019); 5
Projeção de resíduos baseada na geração per capita da região Norte igual a 0,87 kg/hab.dia; 6
Sistema nacional de informações sobre saneamento - SNIS (2017/2018).

O presente Plano enfatiza que a alternativa de organização mais viável ou
emergencial frente a situação atual é a união/consórcio entre os municípios de Belém,
Ananindeua e Marituba. Isto especialmente pelas questões judiciais e/ou
administrativas e ambientais que possuem em relação à disposição final atual e a
paralisação de atividades do CTPR Guamá.

Além da necessidade intrínseca existente, os dados do Quadro acima mostram que:
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Belém, Ananindeua e Marituba são municípios territorialmente vizinhos, portanto mais
próximos o que facilitaria a logística operacional e de transporte entre si independente
de qual território será o escolhido para o novo projeto de disposição final. Aspectos
mais específicos tais como áreas ambientalmente disponíveis, leis de uso e ocupação
do solo, vias arteriais e/ou rodovias devem ser analisados.
Estão inseridos em conjunto tanto na Região Metropolitana de Belém – RMB como na
regionalização para manejo de resíduos proposta pelo PEGIRS (2014), o que justifica
e fortalece a possibilidade de consorciamento, pois é pautado legalmente e em termos
de planejamento. Além disso, os municípios possuem gestão local de resíduos similar
através da Administração Pública Direta quanto aos serviços relacionados a este
sistema de saneamento.

A geração de resíduos sólidos urbanos é coerente entre si, chegando à totalidade de
aprox. 1.875 toneladas ao dia (referência 2019). Neste caso, Belém é a cidade que
mais gera resíduos proporcionalmente e isso poderá influenciar nas necessidades
técnicas dos projetos e/ou aporte de recursos financeiros e/ou até mesmo na
modalidade de tomada de decisões do consórcio, subsídios, etc.

Apenas Ananindeua não possui sistema ou programa (formal) para a coleta seletiva
de materiais potencialmente recicláveis ou reutilizáveis, contudo, os outros municípios
poderiam auxiliar na capacitação, troca de experiência e fomento ao desvio desses
materiais em termos regionais, bem como desenvolvimento deste tipo de ação no
município potencial parceiro.

Eventuais subsídios podem balizar esta questão também, uma vez que se sabe que
quaisquer ações de desvio de materiais potencialmente recicláveis, reutilizáveis ou
que possam ter outro tratamento específico tende a garantir maior vida útil à fase de
disposição final. Portanto o (s) município (s) que favorecem e tem melhores resultados
na fase de coleta seletiva, podem estar sendo beneficiados em sistemas e/ou
processos de gestão específicos e que podem ser definidos dentro do consórcio.
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O próprio ambiente do consórcio poderia potencializar as iniciativas de desvio e
reciclagem tanto de Ananindeua como dos demais, integrando estruturas e unidades
de triagem, processamento, acondicionamento e destinação para comercialização,
inclusive com a inserção de grupos de catadores organizados em cooperativas ou
associações, etc. Uma vez que, os consórcios, como visto, podem assumir várias
etapas do manejo e não apenas a destinação final. Outras ações como tratamento de
resíduos orgânicos (resíduos verdes, casca do açaí, etc.) podem estar sendo inseridos
e integrados nas atividades de destinação.
Aterro Sanitário e Aproveitamento Energético

Devido a acelerada taxa de crescimento populacional e a dificuldade de disposição
adequada dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) faz-se necessário a exploração de
alternativas de disposição além de aterros, que possam trazer benefícios como
geração de energia e diminuição de poluição, tanto atmosférica quanto dos solos e
das águas.

O biogás é um gás composto principalmente de metano (CH4) e dióxido de carbono
(CO2), sendo ambos considerados potencializadores do efeito estufa, quando
liberados na atmosfera. O biogás além de poder ser uma alternativa de fonte
energética limpa, também é produto do tratamento adequado da fração orgânica dos
resíduos sólidos urbanos.

O aterramento dos resíduos leva à geração de biogás, que começa após os primeiros
três meses e pode continuar durante mais de 30 anos. O produto gasoso de um aterro
pode ser capturado através de drenos e enclausurados pelas camadas de cobertura
do aterro. Aterros já existentes podem ser adaptados para captura e aproveitamento
energético do biogás, desde que respeitados alguns parâmetros de construção. O
biogás capturado pode ser queimado em flares ou transformado em energia, podendo
ser comercializado no mercado como créditos de carbono através do Mecanismo de
Desenvolvimento Limpo (MDL). Por exemplo, é estimado que um aterro com cerca de
1 milhão de toneladas, equivalente a uma cidade de 300 mil habitantes, possa ter
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potência de aproximadamente 1MW de energia elétrica durante 10 anos (ECYCLE e
MMA, 2007).
Central de Tratamento com Geração de Biogás

Outra alternativa à adaptação de aterros sanitários, é a implementação de uma central
de tratamento, onde são recebidos os resíduos (aparte os recicláveis) e em seguida a
fração orgânica é tratada em biodigestores com geração de energia ou somente com
queima dos gases. Funciona da seguinte forma:

1) Recepção dos resíduos: local onde é realizada a descarga dos caminhões
coletores;
2) Triagem: Trabalhadores realizam a triagem com o objetivo de separar a fração
orgânica;
3) Trituração: no final da esteira de triagem, ocorre a trituração da fração orgânica
para facilitar o processo de digestão nos reatores;
4) Encaminhamento da matéria orgânica triturada para os biodigestores;
5) Encaminhamento dos rejeitos ao aterro sanitário, sendo esses os materiais
restantes que não podem ser digeridos pelos reatores (SCHMITZ,2012).

O metano possui alto poder calorífico, sendo considerado um excelente combustível.
Dentre as vantagens da utilização do biogás para produção de energia elétrica estão
os fatos de que, além de ser considerada uma fonte de energia renovável, é uma
forma de geração descentralizada que se encontra próxima aos pontos de consumo
e utiliza equipamentos e combustível nacionais (PINAS, 2016 E FARIA, 2010).

9.1.5.1. Exemplos de Uso Direto do Biogás

Além da Geração de Energia elétrica, o biogás pode ser utilizado para geração
térmica, pode ser um bom substituto ao gás natural, carvão ou óleo combustível. Pode
ser utilizado diretamente como gás de aquecimento em secadoras e fornos, como
para produção de Artesanato (Ferraria, cerâmica e Vidro). O metano também é fonte
de combustível para veículos como caminhões e tratores que possuam motores
453

devidamente adaptados. Também pode-se produzir metanol e ser então utilizado
como matéria prima para produção de Biodiesel.

9.1.5.2. Potencial de Geração de Metano dos RSU de Belém

A disposição final de resíduos sólidos urbanos produz emissões de gases causadores
do efeito estufa, por conter elevado teor de carbono em sua fração orgânica, assim
como o transporte mecanizado destes resíduos coletados. Sendo assim, a partir da
Lei 12.305/2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos definiu entre seus objetivos:

i)

A adoção de tecnologias limpas como forma de minimizar impactos ambientais
(Art. 7º, IV), e; o incentivo ao desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental
e empresarial voltados para a melhoria dos processos produtivos e ao
reaproveitamento dos resíduos sólidos, incluídos a recuperação e o
aproveitamento energético (Art. 7º, XIV).

Discorre sobre o tema, em nível nacional a Política Nacional sobre Mudança Climática,
instituída pela Lei n° 12.187/2009. O termo mitigação é compreendido nessa política
como (Art. 2°, item VII): mudanças e substituições tecnológicas que reduzam o uso de
recursos e as emissões por unidade de produção, bem como a implementação de
medidas que reduzam as emissões de gases de efeito estufa (...).

De acordo com a metodologia do IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change,
1996) adaptada pela CETESB (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) em
2006 para aplicação em municípios brasileiros, a determinação da emissão anual de
CH4 para cada região, pode ser calculada pela equação a seguir:
Fórmula 1:
Emissão de Metano [

GgCH4
16
] = (Pop urb ∗ taxa RSD ∗ RSDF ∗ FCM ∗ COD ∗ 𝐶𝑂𝐷𝑓 ∗ 𝐹 ∗
− 𝑅) ∗ (1 − 𝑂𝑥)
ano
12
Fonte: CETESB 2006

Onde:
• Pop urb.: População urbana do município [habitantes];
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• taxa RSD: Taxa de geração de resíduos sólidos domésticos por habitante por ano;
• RSDF: Fração de resíduos sólidos domésticos que é depositada em locais de
disposição de resíduos sólidos [fração adimensional], em outras palavras é a % da
população atendida por serviços de coleta de lixo;
• FCM: Fator de correção de metano [fração adimensional];
• COD: Carbono orgânico degradável no resíduo sólido doméstico [fração
adimensional]. É calculado através da Fórmula 2;
• CODF: Fração de COD que realmente degrada [fração adimensional].
• F: Fração de CH4 no gás de aterro [fração adimensional];
• 16/12: Taxa de conversão de carbono em metano [fração adimensional];
• R: Quantidade de metano recuperado [GgCH4/ano];
• OX: Fator de oxidação [fração adimensional];

A seguir exemplifica-se o método aplicado para o ano de 2021 no município de Belém,
considerando a quantidade de resíduos sólidos domiciliares a serem enviados para
aterro sanitário, considerando as metas de desvio de materiais, e no Quadro 35
visualiza-se a projeção ao longo do período de planejamento.


Pop urb. = 1.529.367 de acordo com as projeções demográficas;



RSD= 0,87 kg/hab.dia ou seja 317.55 kg/hab. Ano;



RSDF= 1 pois serão considerados somente os resíduos que são recolhidos e
encaminhados para o aterro.



FCM=0.6. Valor recomendado pelo IPCC quando não existem dados sobre a
profundidade do local de disposição dos resíduos, sendo este o valor
aproximado de um aterro controlado. Para aterros em condições inadequadas
de funcionamento, esse valor seria menor. Para aterros em boas condições de
funcionamento, o FCM seria mais próximo de 1.



COD=0.12. É o valor sugerido pelo IPPC quando não existem dados de
amostragem, utilizado nesse caso para demonstração da aplicação da fórmula.
Porém, tendo a composição gravimétrica dos resíduos orgânicos, é possível
calcular o valor de COD de acordo com a Fórmula 2. Destaca-se que estudos
realizados no Brasil encontraram aproximações para o COD por região que são
compatíveis com esse valor para o Norte do país (CETESB, 2010);
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CODF=0.5. É o valor recomendado pelo IPCC e utilizado pela CETESB nas
modelagens;



F= 0.5. O IPCC recomenda que se considere a fração de metano no gás de
aterro igual a 50%;



R=0. A quantidade de metano recuperada ou queimada (R) é considerada
insignificante;



OX=0,1. Este é o valor recomendado pela CETESB, que se refere a quantidade
de metano que é oxidado na cobertura do solo ou em outros materiais residuais,
em cidades com mais de 1 milhão de habitantes.

Dessa forma, aplicando a mesma metodologia que Finco (2016), é possível calcular a
emissão de 10.085 toneladas de CH4 no ano de 2021.
Fórmula 2:

% 𝑑𝑒 𝐶𝑂𝐷 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑠𝑜 = 0,40 ∗ 𝐴 + 0,17 ∗ 𝐵 + 0,15 ∗ 𝐶 + 0,30 ∗ 𝐷
Fonte: CETESB 2006

Onde:


A é a fração de RSU composta de papel e têxteis;



B é a fração de RSU composta de resíduos de jardinagem, parques e outros
elementos perecíveis;



C é a fração de RSU composta de restos de alimentos;



D é a fração de RSU composta por madeira e palha.

No âmbito de transformar o metano gerado em créditos de carbono, este é convertido
para a massa de dióxido de carbono equivalente multiplicando a quantidade de CH4
por 21, pois de acordo com o Protocolo de Kyoto, uma molécula de metano é 21 vezes
mais poluente que uma de CO2.

O preço do carbono varia de acordo com o mercado e vem subindo com o passar dos
anos, mas por exemplo, em 2018, esse valor era em média U$23,00 por tonelada de
CO2 equivalente, o que seria igual a aproximadamente U$ 5 milhões para o município
se todo o resíduo recolhido fosse encaminhado para um aterro com aproveitamento
energético ou queima em flare no ano de 2021 (MORISON E HODGES, 2018).
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É necessário que ocorra a comprovação dessa redução de emissões pelas
autoridades competentes, antes que ocorra a venda. Destaca-se que nesse caso foi
calculado o potencial total de geração em Belém, assumindo que 100% dos resíduos
coletados fossem encaminhados a central de tratamento.

A venda de créditos de carbono oferece novas opções de negócio no mercado
financeiro, com vantagens tanto para quem compra, pois ajuda os países
industrializados a atingir as metas de emissão sem alterar o processo produtivo, como
para quem vende, pois é uma maneira de obter receita (PETERSON, 2011 E ALVES,
2013).
Quadro 138:Estimativa da geração de metano dos resíduos domiciliares de Belém a serem
enviados para aterro sanitário.
Total de
Residuos e
Geração
Geracao
População
Rejeitos
Anual de
Ano
Per Capita
Total (hab.)
enviados
Metano
(kg/hab.dia)
para Aterro
(t CH4)
(t/ano)
1
2021
0,87
466.885
10.085
1.529.367
2

2022

1.537.264

0,87

465.497

10.055

3

2023

1.544.614

0,87

461.361

9.965

4

2024

1.551.455

0,87

457.068

9.873

5

2025

1.558.869

0,87

457.968

9.892

6

2026

1.564.681

0,87

459.675

9.929

7

2027

1.569.833

0,87

461.189

9.962

8

2028

1.574.453

0,87

462.546

9.991

9

2029

1.578.567

0,87

457.307

9.878

10

2030

1.583.402

0,87

457.404

9.880

11

2031

1.586.444

0,87

458.282

9.899

12

2032

1.588.958

0,87

459.009

9.915

13

2033

1.590.991

0,87

455.692

9.843

14

2034

1.592.585

0,87

456.148

9.853

15

2035

1.594.660

0,87

455.429

9.837

16

2036

1.595.365

0,87

455.630

9.842

17

2037

1.595.629

0,87

454.391

9.815

18

2038

1.595.499

0,87

454.354

9.814

19

2039

1.595.026

0,87

454.220

9.811

20

2040

1.594.875

0,87

454.177

9.810

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla (2020)

457

9.2. IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS FAVORÁVEIS PARA DISPOSIÇÃO FINAL
AMBIENTALMENTE ADEQUADA

Conforme já apresentado, o Aterro sanitário (CTPR) Guamá atende os municípios de
Belém, Ananindeua e Marituba, possuem pouco tempo operacional garantido, sendo
que novas alternativas se encontram em fase de estudo pela Administração Municipal.

De maneira geral a seleção de áreas para implantação de aterros sanitários, bem
como de alternativas viáveis ou integradas para tratamento e disposição final de
resíduos sólidos é uma das principais dificuldades enfrentadas pelos municípios,
principalmente porque uma área, para ser considerada adequada, deve reunir um
grande conjunto de condições técnicas, econômicas e ambientais que demandam o
conhecimento de um grande volume de dados e informações, normalmente
indisponíveis ou de difícil obtenção, além de envolver diversos fatores conflitantes e
interdependentes.
A NBR 13.896/97 (ABNT, 1997) – “Aterros de resíduos não perigosos. Critério para
projeto, implantação e operação” e a NBR 15.849 (ABNT, 2010) – “Resíduos sólidos
urbanos – Aterros sanitários de pequeno porte – Diretrizes para localização, projeto,
implantação, operação e encerramento” trazem os principais aspectos para a escolha
de uma área para aterros sanitários. Apesar da NBR 15.849 indicar “pequeno porte”
em sua denominação, os critérios podem ser estendidos à aterros de qualquer porte
e o referencial foi utilizada neste estudo.

As principais questões a serem observadas segundo essas normas técnicas vigentes
são:


Os impactos ambientais gerados na sua implantação e operação sejam
mínimos, em consonância com o atendimento à legislação ambiental;



Que a concepção e/ou implantação possa minimizar os custos envolvidos;



Ser uma alternativa locacional bem aceita pela população vizinha;



Que sua localização esteja de acordo com o zoneamento local;
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Que a área possa ser utilizada por longo período de tempo (vida útil mínima
adequada às necessidades) e garantindo-se que apenas seja necessário um
mínimo de obras para início da operação.

Para avaliação da adequabilidade do local, estas normativas apresentam os seguintes
os aspectos técnicos:


Topográficos, em virtude das obras de terraplanagem;



Geológicos, para determinação da capacidade de depuração e infiltração do
solo. Recomendam-se, por exemplo, solos naturalmente pouco permeáveis;



Hidrológicos, para avaliação da influência do aterro na qualidade dos recursos
hídricos, sendo normatizada uma distância mínima de 200 metros de qualquer
corpo hídrico;



Vegetação, de maneira que possa atuar favoravelmente na redução da erosão,
formação de poeira e transporte de odores;



Acessos, com influência operacional direta e logística adequada;



Tamanho disponível e vida útil, onde se recomenda um mínimo de 15 anos;



Custos, para que seja economicamente viável e;



Distância de núcleos populacionais, onde se recomenda valores superiores a
500 metros.

Como critérios de segurança, tais locais devem ter uma distância mínima do lençol
freático de 1,50m e não devem estar sujeitas a inundações. Sob o ponto de vista legal,
devem ser observadas questões referentes ao uso e ocupação do solo, com destaque
ao Plano Diretor.
Metodologia

O presente estudo de identificação preliminar de áreas favoráveis para disposição final
ambientalmente adequada de resíduos e rejeitos pautou-se nos aspectos
metodológicos que serão descritos em detalhes a seguir.
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9.2.1.1. Sistema de Informações Geográficas em Análises Espaciais Multicritério

Em função da necessidade de avaliação de grandes extensões territoriais (de âmbito
municipal ou regional) e dos inúmeros dados e critérios necessários para
determinação de áreas favoráveis à implantação de um aterro sanitário como
alternativa para a disposição final ambientalmente adequada de rejeitos e resíduos
sólidos, o uso de sistemas de informações geográficas (SIG), aplicados à análise
multicritério, propicia economia de tempo e recursos, permitindo que se faça uma
avaliação pormenorizada e mais detalhada apenas para locais estratégicos da região
analisada após os potenciais resultados obtidos neste estudo.

Tal análise envolve técnicas de geoprocessamento capazes de cruzar um grande
volume de dados e informações georreferenciadas. No caso da avaliação de extensas
áreas para escolha do melhor local para implantação de aterros sanitários, foram
cruzados dados que representaram a espacialização dos critérios adotados, sejam
ambientais, de uso do solo ou de restrições legais, associadas a valores numéricos
que expressaram a melhor ou pior adequabilidade do local.

Definidos os critérios a serem avaliados, estes receberam pesos com base em sua
relevância. Em seguida, as características inerentes a cada critério foram classificadas
em níveis de prioridade e posteriormente foram atribuídas notas para cada nível.

Para indicar áreas favoráveis a implantação de aterro sanitário foi realizado pelo
Consórcio EGIS-Ampla um estudo de análise espacial multicritério através de um
sistema de informações geográficas - SIG, de forma preliminar, em função das
informações e mapas existentes e nos critérios e faixas de adequabilidade propostos,
baseados especialmente no material do Programa de Pesquisas em Saneamento
Básico “Resíduos sólidos urbanos: aterro sustentável para municípios de pequeno
porte” – PROSAB (2003), apresentados em resumo no Quadro 139.
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Quadro 139: Critérios acerca da escolha da área de implantação de aterro sanitário.
Critérios
Definição/Justificativa/Observações
Faixa de avaliação
Nota Peso
No que se refere à proximidade de recursos hídricos, foi
tomada a medida mínima de 200 metros de distância.
Distância de recursos hídricos (A)
Essa metragem baseia-se no critério de
distanciamento, que atende à Portaria n° 124, de
20/08/1980, do Ministério do Interior.
As unidades geológicas foram agrupadas de acordo
com seu potencial hídrico, considerando-se a crescente
preocupação com a escassez de água. Quanto maior o
potencial hídrico, menos recomendada é a área para
Geologia – potencial hídrico (B) receber resíduos sólidos. A existência de fraturas ou
falhas no local é um fator de crucial importância.
Sugere- se a pontuação zero para essas áreas, em
decorrência do grande potencial de impacto nas águas
locais.

Condutividade hidráulica é um parâmetro que mede a
maior ou menor facilidade com que a água percola
Condutividade hidráulica do solo
através do meio poroso. Um local com alta
(C)
condutividade hidráulica permite mais facilmente a
passagem de líquidos, entre eles os lixiviados.

Profundidade do lençol freático
(D)

Distância de vias (E)

Fauna e Flora (F)

Quanto mais profundo o lençol freático, menores são
as possibilidades de contaminação das águas
subterrâneas. Uma forma de se obter essa medida é
com a execução de sondagem na área. Outra forma
seria obtê-la junto a Companhia de Abastecimento de
Água.

A intensidade de certos impactos ambientais, como
ruídos, odores e modificações da paisagem,
dependem diretamente da distância da fonte poluidora
em relação ao receptor.

Neste item, as áreas serão avaliadas sob o enfoque do
meio biológico, destacando-se a existência de
espécies indicadoras da qualidade ambiental, de valor
científico e econômico, raras e ameaçadas de
extinção, e ainda as áreas de preservação ambiental.
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< 200 metros

0

200 – 499 metros

3

500 – 1000 metros

4

> 1000 metros

5

Alto potencial hídrico

0

Médio potencial hídrico

2

Baixo potencial hídrico

4

Infiltração alta: < 10-3 cm/s

1

3

Infiltração média: 10-3 – 10-4
cm/s
Infiltração baixa: 10-4 – 10-5
cm/s
Infiltração muito baixa: > 10-5
cm/s

3

2
3
4
5

< 1 metro

0

1- 2 metros

1

2- 4 metros

4

> 4 metros

5

< 100 metros

0

100 – 499 metros

3

500 – 1000 metros

4

> 1000 metros

5

3

1

Pontuação caso a caso.

Critérios

Legislação Municipal (G)

Definição/Justificativa/Observações
Critérios referentes à legislação do município em
estudo deverão ser analisados, já que há a
possibilidade de que existam leis inclusive mais
rigorosas que as de âmbito estadual e/ou federal. As
especificidades de cada município implicarão
posicionamentos diferenciados no que diz respeito às
questões ambientais.

Quanto mais longe da zona urbana, mais caro é o
serviço de transporte. Tem-se adotado uma distância
máxima de 15 km. A população não se mostra
Distância de centros urbanos (H)
interessada em possuir um aterro próximo às
residências. Desses dois fatores, resultou a pontuação
ao lado.

Clinografia (declividade) (I)

A importância deste critério pode ser verificada em
termos de preservação do solo, pois, além de ser um
fator restritivo para disposição de resíduos sólidos,
limita o transporte do material até o local.

Espessura do Solo (J)

Esse critério justifica-se pela relevância que esta
variável tem na implantação e, principalmente, na
operação em relação à disponibilidade na área de
material de empréstimo para confecção de camadas
de cobertura e base de aterros.

Faixa de avaliação

Nota Peso

Pontuação caso a caso.

100 - 250 metros

1

250 – 500 metros

2

500 – 1000 metros

3

1000- 2000 metros

4

> 2000 metros

5

Alta: > 30%

1

Média: 20-30 %

2

Baixa: 10 – 19,9%
Muita Baixa: 3 – 9,9%
Plana: < 3%

3
4
5

< 0,5 metros

0

0,5 – 0, 9 metros

1

1 – 2 metros

3

> 2 metros

5

1

1

1

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-AMPLA (2020), adaptado de PROSAB (2003).

Esta metodologia, conforme ilustra o esquema apresentado na Figura 271, foi aplicada
com vistas à identificação prévia de áreas favoráveis à destinação final de rejeitos nos
municípios da Região Metropolitana de Belém – RMB, instituída pela Lei
Complementar Federal nº 27, de 19 de outubro de 1995 e alterada pelas Leis
Complementares nº 072/10 e nº 076/11.
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Figura 271: Modelo esquemático da análise multicritério realizada.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

Os municípios inseridos na RMB são: Ananindeua, Belém, Benevides, Castanhal,
Marituba, Santa Bárbara do Pará e Santa Isabel do Pará (Figura 272).
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Figura 272: Municípios da Região Metropolitana de Belém - RMB.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Para tanto, foram utilizadas as informações disponibilizadas pela Administração
Pública e informações espaciais disponíveis em outras fontes ou órgãos oficiais,
adotando-se os critérios, notas e pesos cabíveis definidos tecnicamente por este
Consórcio, conforme já apresentado.
Destaca-se que para cada critério, quanto maior a nota, isto quer dizer que “mais
adequada” é a área analisada tocante aquele critério e, quanto maior o peso, maior é
a relevância e/ou importância do critério na análise desenvolvida.

Ao final da análise foram desenvolvidos três cenários distintos, utilizando-se diferentes
combinações entre os critérios básicos utilizados de forma que cada cenário possa
ser auxiliar à tomada de decisão pela Administração Municipal.

Importante destacar que alguns critérios foram tidos como restritivos, ou seja, há
faixas mais permissivas e outras menos permissivas para a implantação de
empreendimentos de disposição final de resíduos sólidos, segundo notas e pesos.
Entretanto, outros critérios foram adotados como “excludentes” neste trabalho, ou
seja, aqueles critérios onde a implantação de áreas de aterro deveria ser totalmente
evitada.

Assim, os critérios utilizados nesta análise e os cenários desenvolvidos com base
nessas adoções são descritos nos itens a seguir.

9.2.1.2. Seleção de Critérios Básicos para o Estudo de Identificação das Áreas
Favoráveis

A seleção dos critérios utilizados nesta análise/estudo foi baseada na disponibilidade
e confiabilidade das informações existentes, de modo que o resultado final fornecesse
uma análise regional preliminar capaz de selecionar áreas que sejam potencialmente
mais aptas (ou favoráveis) para a implantação de um aterro sanitário, auxiliando na
tomada de decisão dos municípios inseridos na RMB.
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Dentre os critérios sugeridos pelo PROSAB (2003), foram selecionados quatro dentre
os quais este Consórcio teve acesso à informação e, foram estabelecidos as seguintes
notas e pesos, apresentados no Quadro 140. Ressaltando-se que a adoção de notas
e pesos se baseou na análise técnica da equipe e em função das características
regionais preponderantes na RMB.
Quadro 140: Critérios, notas e pesos adotados neste estudo.
Critério

Faixas de Avaliação

Distância de recursos hídricos

Distância de vias

Distância de centros urbanos

Clinografia (declividade)

Nota

< 200 metros

0

200 – 499 metros

3

500 – 1000 metros

4

> 1000 metros

5

< 100 metros

0

100 – 499 metros

3

500 – 1000 metros

4

> 1000 metros

5

100 - 250 metros

1

250 – 500 metros

2

500 – 1000 metros

3

1000- 2000 metros

4

> 2000 metros

5

Alta: > 30%

1

Média: 20-30 %

2

Baixa: 10 – 19,9%

3

Muita Baixa: 3 – 9,9%

4

Plana: < 3%

5

Peso

3

1

1

1

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

Maiores detalhamentos sobre cada um dos critérios adotados são mostrados a seguir.
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9.2.1.3. Distância de Recursos Hídricos

A Região Metropolitana de Belém - RMB, presente na Região Hidrográfica TocantinsAraguaia e, em escala reduzida, situada na Macrorregião Hidrográfica da Costa
Atlântica Nordeste, possui uma rica rede hidrográfica.

A identificação dos corpos hídricos da RMB foi realizada através dos materiais digitais
disponibilizados pela Administração de Belém e de dados espaciais disponibilizados
pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.

Com vistas à proteção destes corpos hídricos, a análise desta rede hidrográfica
identificada foi submetida a uma categorização em faixas de adequabilidade em
função da distância dos cursos d´água presentes conforme mostrado no Quadro 37
anteriormente.

9.2.1.4. Distância de Vias Urbanas

O critério de distância de vias urbanas sugerido pelo PROSAB (2003) considera
impactos ambientais relacionados aos ruídos, odores e modificações de paisagem,
dependentes diretamente da distância da fonte poluidora.

As vias urbanas da RMB foram identificadas através do projeto Open Street Maps, um
projeto colaborativo voluntário constituído de dados de GPS portáteis, fotografias
aéreas, imagens de satélite e outras fontes livres. Tais dados receberam o acréscimo
do detalhamento disponibilizado pela Administração Pública de Belém, por meio de
arquivos tipo CAD com a vetorização das vias existentes no município.

Por meio de uso de softwares de sistemas de informações geográficas, todas estas
informações obtidas foram sobrepostas a imagens de satélite para verificação da
confiabilidade que, uma vez constatada, foram submetidas à elaboração das faixas
de adequabilidade, tomando-se por base o eixo central destas vias.
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9.2.1.5. Distância de Centros Urbanos

O critério de distância de centros urbanos considera a importância do afastamento de
um aterro sanitário dos núcleos de ocupação urbana, levando-se em conta os custos
de transporte dos resíduos sólidos (quanto mais distante, mais caro seria o serviço) e
os impactos ambientais negativos que tal instalação promove à população, como
ruídos, odores, incômodo visual e tráfego intenso de caminhões, entre outros à
dinâmica da vida urbana nas cidades.

A identificação dos centros urbanos se deu através do mapeamento de uso do solo
desenvolvido pelo projeto “Mapbiomas”, iniciativa que envolve universidades, ONGs
e empresas de tecnologia de todo o país. Dentre suas atividades está o Projeto de
Mapeamento Anual da Cobertura e Uso do Solo no Brasil, com a atuação de
especialistas em sensoriamento remoto e mapeamento de vegetação que remontam
historicamente o uso do solo nas últimas décadas em todo o país. Para tanto, foram
utilizados os dados disponíveis para o ano de 2018, isolando-se toda a identificação
existente de ocupação urbana na RMB.

A decisão em utilizar as informações de uso do solo ante as prerrogativas legais
existentes nos planos diretores municipais se deu em virtude de que os planos
diretores são dinâmicos e atualizados periodicamente segundo diversos critérios
socioeconômicos e desenvolvimentistas, de modo que sua utilização poderia gerar
erros agregados em casos onde o zoneamento definido é alterado.

Sendo assim, toda a área urbana consolidada identificada através do uso do solo atual
da RMB foi submetida à construção das faixas de adequabilidade conforme as
informações já definidas/apresentadas.

9.2.1.6. Declividade

A declividade da área a ser implantada um aterro sanitário é um fator que interfere
diretamente nas características operacionais deste serviço, visto que áreas mais
planas oferecem facilidades de implantação e operação dos aterros sanitários,
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enquanto que áreas com declividades acentuadas promovem um maior escoamento
superficial das precipitações, fator que facilita a percolação do chorume agravando os
riscos de contaminação dos corpos hídricos, além de propiciar a erosão do solo.

O desenvolvimento da análise de declividade para a RMB se deu através da
elaboração de Modelos Digitais de Terreno a partir dos dados gerados pelo projeto
Shuttle Radar Topography Mission - SRTM disponibilizados pela – Empresa Brasileira
de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA. Com o resultado desta análise, foram
ponderados os critérios em funções dos valores de notas e pesos sugeridos pelo
estudo do PROSAB (2003).

9.2.1.7. Seleção de Critérios Excludentes

Além dos critérios supracitados de acordo com a permissividade de notas e pesos em
função de suas características intrínsecas, foram definidos outros fatores importantes
na seleção das áreas aptas ambientalmente para a instalação de um aterro sanitário
na RMB.
Estes fatores, tratados neste estudo como “critérios excludentes”, devem ser
compreendidos como

aqueles

onde

a utilização

destes locais deve

ser

prioritariamente evitada, em função de:


Prerrogativas legais, como nos casos de: áreas de preservação permanente
(APP), unidades de conservação instituídas, definidas em legislações
específicas;



Áreas de tráfego aéreo, definida em legislações específicas, devido a proteção
de perigo aviário;



Importância de preservação dos recursos naturais (paisagísticos, hídricos);



Outros riscos ambientais, a exemplo de áreas inundáveis;



Critérios de logística operacional e/ou ambiental, a exemplo da exclusão da
adoção de ilhas.

Os critérios excludentes são apresentados no Quadro 141 e descritos a seguir.
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Quadro 141: Critérios excludentes considerados neste estudo de Identificação de áreas favoráveis.
Critério Excludente

Aspecto Considerado

Poços e pontos de captação

Garantia de qualidade dos recursos hídricos
subterrâneos e superficiais para abastecimento humano
(Atendimento à Política Nacional de Recursos Hídricos,
Lei n° 9433/97) e outras prerrogativas legais.

Unidades de conservação e áreas
de preservação permanente

Atendimento às prerrogativas legais e preservação do
meio ambiente

Ilhas do Município de Belém

Inviabilidade logística

Aeroportos e aeródromos

Atendimento a Resolução CONAMA nº 4/95 (perigo
aviário) – Áreas de segurança aeroportuária – ASA.

Áreas de inundação

Atendimento a critério da NBR 13896 e garantia da
segurança de operação e do meio ambiente

Preservação e proteção dos recursos naturais do bioma
amazônico
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

Vegetação Nativa

A seguir detalhamento ou descrição para cada um desses critérios considerados
excludentes no desenvolvimento do estudo.

9.2.1.8. Poços e Pontos de Captação de Água para Abastecimento Público

A definição do afastamento de poços e pontos de captação de água para
abastecimento público como um critério excludente se dá devido a importância da
preservação da qualidade da água destes mananciais, uma vez que a operação de
um aterro sanitário eleva o potencial risco de contaminação dos corpos hídricos
superficiais e subterrâneos.

É importante destacar que a Política Nacional de Recursos Hídricos deixa claro que o
abastecimento humano é um uso prioritário e, portanto, a preservação da qualidade e
quantidade de água suficiente e adequada para tal deve ser tido como um objetivo
comum de toda a sociedade e dos órgãos federativos.

Desta forma, com base nos dados e informações identificadas na etapa de diagnóstico
do sistema de abastecimento de água (SAA) deste plano, foi aferido um critério de
distanciamento de um raio mínimo de 160 metros dos poços e pontos de captação.
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Esta distância foi adotada baseada no estudo desenvolvido por Lino (2007), que reúne
e discute diferentes critérios e metodologias de análise na seleção de áreas para
destinação final de resíduos sólidos.

Através da localização georreferenciada destes pontos de interesse, por meio de
softwares de sistemas de informações geográficas, foram delimitadas áreas que
deverão ser evitadas na pré-seleção de locais para implantação de aterros sanitários.

9.2.1.9. Unidades de Conservação e Áreas de Preservação Permanente

Embora os aterros sanitários possam ser considerados instalações de utilidade
pública, conforme prevê o Código Florestal (Lei Federal nº 12.651/12), este dispositivo
foi considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal em 2018, entendendo
que as obras destinadas à gestão de resíduos sólidos não podem ocupar áreas de
preservação permanente – APP. Neste contexto, tais áreas foram adotadas como
critério excludente à pré-seleção por meio da análise multicritério aplicada neste
estudo. Ou seja, não podem estar dentro de uma faixa de APP de corpos hídricos.

Com base no material disponível foram identificadas as áreas de preservação
permanente (APP) dos corpos hídricos no Município de Belém, com base nas faixas
marginais definidas pelo Art. 4° da Lei Federal n° 12.651/12:


30 metros, para os cursos d’água de menos de 10 metros de largura;



50 metros, para os cursos d’água que tenham de 10 a 50 metros de largura;



100 metros, para os cursos d’água que tenham de 50 a 200 metros de largura;



200 metros, para os cursos d’água que tenham de 200 a 600 metros de largura;



500 metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 metros;



Áreas no entorno dos lagos e lagoas naturais, em faixa com largura mínima de:
100 metros, em zonas rurais, exceto para o corpo d’água com até 20 hectares
de superfície, cuja faixa marginal será de 50 metros; e 30 metros em zonas
urbanas.
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De forma análoga optou-se por também tratar como excludentes as áreas das
Unidades de Conservação Estaduais presentes na RMB e as áreas de proteção
ambiental municipais de Belém, formalmente aprovadas por lei ou decreto, listadas a
seguir:


Área de Proteção Ambiental (APA) de Belém;



Parque Estadual do Utinga – PEUT;



Parque Ecológico do Município de Belém – Parque Gunnar-Vingren (PEGV);



Parque Municipal da Ilha do Mosqueiro;



Área de Proteção Ambiental (APA) da Ilha de Combu;



Área de Proteção Ambiental (APA) de Cotijuba.

Estas áreas foram agregadas às áreas de preservação permanente para os corpos
hídricos do município de Belém e utilizadas como critério excludente, onde não
deverão ser consideradas como adequadas para a implantação de empreendimentos
de destinação final de resíduos sólidos, sob qualquer hipótese.

9.2.1.10.

Ilhas do Município de Belém

A definição da exclusão de algumas ilhas do município de Belém na análise de deve
ao fato logístico envolvido. O custo, a complexidade e a segurança ambiental
relacionada ao transporte náutico dos resíduos sólidos em longas distâncias é fator
considerável na pré-seleção de áreas adequadas para implantação de aterros
sanitários.

Desta forma, definindo-se este critério como áreas a serem desconsideradas como
aptas (mesmo que obtivessem bons resultados após a análise espacial multicritério),
as áreas das ilhas do Quadro 142 foram tratadas como inadequadas nesta préseleção.
Quadro 142: Ilhas desconsideradas nesta análise espacial.
Ilha Tatuoca
Ilha Papagaio Cintra Maracujá
Ilha de Cotijuba

Ilha de Combu

Ilha Nova

Ilha Murucutu
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Ilha Jutuba

Ilha Grande

Ilha Paquetá-Açu

Ilinha

Ilha Mirim

Ilha da Conceição

Ilha Jararaca

Ilha SD6*

Ilha Jararaquinha

Ilha do Papagaio

Ilha Longa

Ilha SD5*

Ilha da Barra

Ilha SD3*

Ilha do Cruzador

Ilha Maruim I

Ilha do Fortinho
Ilha Maruim II
*SD – Ilha Sem denominação. Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

9.2.1.11.

Aeroportos e Aeródromos

A Resolução CONAMA nº 4, de 9 de outubro de 1995 estabelece as Áreas de
Segurança Aeroportuária – ASAs, isto é, regiões onde não são permitidas a
implantação de atividades de natureza perigosa. Nesta resolução, o Art. 2º entende
por atividades de natureza perigosa aquelas que são potenciais de atração de
pássaros, citando, por exemplo, matadouros, cortumes, vazadouros de lixo e
determinadas culturas agrícolas.

Assim, segundo o Art. 1º desta resolução, as ASAs são áreas definidas por um
determinado raio a partir do centro geométrico do aeródromo, de acordo com seu tipo
de operação e, divide-se em duas categorias apresentadas no Quadro 143.
Quadro 143: ASAs segundo Res. CONAMA nº 4/95.
Raio de distância a partir do
Categoria
centro geométrico (km)
Aeroportos que operam conforme regras de vôo por instrumentos
20
Demais aeródromos
13
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020 adaptado de CONAMA nº 4/95.

Para este estudo foram levantadas as localizações geográficas dos aeródromos e
aeroportos públicos e privados presentes na RMB a partir das informações
disponibilizadas pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC. Foram identificadas
seis instalações listadas no Quadro 144. Em seguida, em ambiente SIG foram
aplicadas as ASAs que foram consideradas como um critério excludente.
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Quadro 144: Aeroportos Aeródromos públicos e privados - RMB.
Município
Instalação Aeroportuária
Categoria
Belém
Aeroporto Internacional de Belém Júlio Cezar Ribeiro
Público
Belém
Aeroporto Brigadeiro Protásio de Oliveira
Público
Belém

Privado

Chácara Paraíso

Benevides

Privado

Célia Neuza

Santa Bárbara do Pará

Privado

Clube de Esportes Aéreos e Náuticos do Pará

Santa Isabel do Pará

Fazenda Reunidas Sococo
Privado
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla (2020) adaptado de ANAC (2020).

9.2.1.12.

Áreas de Inundação

A NBR 13.896 (ABNT, 1997) dispõe que um aterro sanitário não deve ser executado
em áreas sujeitas a inundações em períodos de recorrência de 100 anos.

Em respeito a esta norma e garantindo-se a segurança da operação do aterro sanitário
e do meio ambiente, as áreas inundáveis identificadas na etapa de Diagnóstico De
Drenagem Urbana e Manejo Das Águas Pluviais do Plano Municipal de Saneamento
Básico - PMSB foram adotadas como um critério excludente na seleção de áreas
desta análise multicritério.

9.2.1.13.

Existência de Vegetação Nativa

A definição da existência de vegetação nativa como um critério excludente na
identificação de áreas favoráveis para implantação de aterro sanitário por meio de
análise espacial multicritério se deu no contexto da busca pela preservação dos
recursos naturais, em específico do bioma Amazônico.

Embora a existência de uma vegetação no entorno de aterros sanitários seja
desejável, já que contribui para mitigar impactos de odor e visuais, é desejável evitar
a supressão da vegetação deste bioma, uma vez que é considerado como importante
recurso ambiental nacional e já é alvo constante de desmatamento sob justificativa de
atividades econômicas, configurando-se ainda num fator que impulsionam as
queimadas, entre outras intervenções humanas que o degradam progressivamente.
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Notícias veiculadas em novembro de 2019 pelo Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais – INPE apresentam que, segundo o Projeto de Monitoramento do
Desmatamento na Amazônia Legal por Satélite (PRODES), somente em 2019 o
desmatamento nos estados do Pará, Mato Grosso, Amazonas e Rondônia representa
aproximadamente 85% de todo desmatamento observado no Brasil, sendo 39,56%
estimados apenas no Estado do Pará – número que representa uma variação de
40,7% maior em comparação ao ano anterior.

Diante deste contexto, foi proposta a inclusão desta variável como um critério
excludente visando potencializar as necessidades de preservação e conservação da
Floresta Amazônica.

Para tanto, a identificação das áreas de vegetação nativa se deu através do
mapeamento de uso do solo desenvolvido pelo projeto MAPBIOMAS, utilizando os
dados disponíveis para o ano de 2018 e isolando-se toda a identificação existente de
vegetação nativa (exceto a categoria de vegetação de replantio) inserida na RMB.
Cenários Desenvolvidos

Com vistas ao auxílio da tomada de decisão e uma análise sob diferentes aspectos e
combinações diante dos critérios anteriormente detalhados, foram desenvolvidas
análises espaciais multicritério considerando três cenários distintos:


Cenário 1 – Cruzamento dos critérios básicos definidos, conforme proposição
da análise simplificada do estudo do PROSAB (2003): usando os critérios de
distância dos recursos hídricos, vias urbanas, centros urbanos e declividade;



Cenário 2 – Cruzamento dos critérios básicos definidos, conforme proposição
da análise simplificada do estudo do PROSAB (2003), acrescidos de todos os
critérios excludentes adotados;



Cenário 3 – Cruzamento dos critérios básicos definidos, conforme proposição
da análise simplificada do estudo do PROSAB (2003), acrescidos de todos os
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critérios excludentes adotados, excluindo-se apenas o critério de vegetação
nativa incidente.

O Quadro 145 resume a composição/combinação de critérios para cada cenário
desenvolvido neste estudo.
Quadro 145: Critérios considerados em cada cenário desenvolvido.
Cenário

Critérios Básicos

Critérios Excludentes

Distância de recursos hídricos
1

Distância de Centros Urbanos

-

Distância de vias urbanas
Declividade
Distância de recursos hídricos

Poços e pontos de captação
Unidades de conservação e áreas de
preservação permanente

Distância de Centros Urbanos
2

Distância de vias urbanas

Ilhas do Município de Belém
Aeroportos e aeródromos
Áreas de inundação

Declividade

Vegetação Nativa
Distância de recursos hídricos

Poços e pontos de captação
Unidades de conservação e áreas de
preservação permanente
Ilhas do Município de Belém

Distância de Centros Urbanos
3

Distância de vias urbanas

Aeroportos e aeródromos

Declividade

Áreas de inundação

Fonte: Adaptado de PROSAB 2003 e elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

Como é observado a combinação dos critérios para os cenários desenvolvimento
levou em conta como prioritários ou como denominados “básicos” os critérios do
PROSAB (2003), pois são aqueles que o consórcio teve acesso, bem como são
usualmente adotados em estudos deste tipo. Os critérios excludentes são focados na
legislação ambiental ou outras que acabam por impedir o favorecimento técnico
dessas áreas ao serem observadas localmente.

A vegetação nativa incidente possui legislação e procedimentos próprios que avaliam
a possibilidade de o corte ser permitido ou não, em função do seu estágio de
desenvolvimento, etc., o que é analisado de forma estratégica apenas nos estudos
ambientais para fins de licenciamento ambiental. O que se buscou adotando-o como
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critério passível de exclusão e, portanto, uma combinação entre o cenário 2 foi um
objetivo (anseio) de evitar o corte excessivo ou não prioritário, mas caso ele seja
necessário ou possível, tem-se o cenário 3.

Em todos os cenários foram destacados os aterros sanitários existentes na RMB (Aurá
e CTPR do Guamá, localizado em Marituba), de forma a analisar a eventual
possibilidade técnica e/ou ambiental de manutenção e ampliação da operação destes
frente à projeção futura da geração de resíduos sólidos.
Resultados

A seguir serão expostos os resultados encontrados para cada um dos critérios e
cenários desenvolvidos.

9.2.3.1. Resultado dos Critérios Básicos Adotados

Os resultados das classificações em faixas de adequabilidade segundo dos critérios
básicos adotados (Quadro 145) serão apresentados nas Figuras 273 a 276, a seguir
para cada um deles individualmente.
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Figura 273: Faixas de adequabilidade – critério de distância dos recursos hídricos da RMB.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Figura 274: Faixas de adequabilidade – critério de distância das vias urbanas da RMB.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Figura 275: Faixas de adequabilidade – critério de distância dos centros urbanos da RMB.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Figura 276: Faixas de adequabilidade – critério de declividade do terreno da RMB.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

481

9.2.3.2. Resultado dos Critérios Excludentes Adotados

Os resultados obtidos segundo os critérios excludentes adotados (Quadro 145) serão
apresentados nas Figuras 277 a 282 a seguir.
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Figura 277: Critério excludente – Unidades de Conservação Ambiental existentes na RMB

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Figura 278: Critério excludente – APPs dos corpos hídricos do município de Belém, segundo Código Florestal vigente.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Figura 279: Critério excludente – Ilhas do município de Belém.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

485

Figura 280: Critério excludente – Área de segurança aeroportuária – ASA, segundo Legislação Vigente.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Figura 281: Critério excludente – Áreas inundáveis do município de Belém.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Figura 282: Critério excludente – Vegetação nativa do Bioma Amazônico.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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9.2.3.3. Resultado dos Cenários Desenvolvidos

A seguir serão expostos os resultados encontrados para cada um dos cenários
desenvolvidos.

Cenário 1

Diante do resultado do Cenário 1 (Figura 283), constata-se que a Região
Metropolitana de Belém dispõe de uma razoável quantidade de áreas que
viabilizariam a implantação de novos aterros sanitários (ambientalmente aptas).

Entretanto, vale destacar que o Aterro Aurá se encontra cercado de áreas
categorizadas com um nível bom de adequabilidade, devido principalmente a
preponderância do fator de distanciamento de recursos hídricos, critério de maior peso
entre os aplicados. Já a presença de áreas categorizadas em nível médio de
adequabilidade se deve principalmente à proximidade de núcleos urbanos
consolidados, proximidade de vias urbanas e declividade do terreno.

Já o Aterro Guamá localizado em Marituba, diante deste Cenário 1 apresenta seu
entorno

categorizado

com

níveis

de

média

adequabilidade

e

níveis

de

inadequabilidade. Os critérios que mais pesaram para este resultado médio/negativo
foram a proximidade de vias urbanas, a proximidade de núcleos urbanos e a
declividade, enquanto que o distanciamento de corpos hídricos apresentou um
resultado, variante de bom a mediano.

489

Figura 283: Cenário 1 - resultado da análise espacial multicritério para identificação de áreas para implantação de aterros sanitários.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Cenário 2

O Cenário 2 apresentado na Figura 284 é resultante do cruzamento dos critérios
básicos definidos acrescido de todos critérios excludentes apresentados.

Diante do resultado obtido no Cenário 2, constata-se que a Região Metropolitana de
Belém – RMB não dispõe de áreas que viabilizam a implantação de novos aterros
sanitários, sendo os critérios excludentes de vegetação nativa e ASAs os principais
fatores do resultado de áreas inadequadas. Há um incremento significativo nesta
condição de inadequabilidade oriunda da inclusão dos critérios excludentes de áreas
de preservação permanente, unidades de conservação e áreas de inundação.

Neste cenário o Aterro Aurá se encontra totalmente presente em áreas inadequadas,
visto que está inserido uma unidade de conservação, ASAs e cercado de vegetação
nativa. Contribuem para esta inadequabilidade a presença de áreas inundáveis
identificadas no Diagnóstico de Drenagem Urbana e Manejo de Águas Pluviais.

O Aterro Guamá, diante do resultado do Cenário 2 apresenta seu entorno
categorizado

principalmente

com

níveis

de

inadequabilidade,

em

virtude

principalmente dos critérios excludentes de vegetação nativa e ASAs. Para os demais
critérios excludentes, o resultado se apresentou de maneira similar ao Cenário 1.
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Figura 284: Cenário 2 - resultado da análise espacial multicritério para identificação de áreas para implantação de aterros sanitários.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Cenário 3

O Cenário 3 apresentado na Figura 285 é resultante do cruzamento dos critérios
básicos definidos acrescido de todos critérios excludentes, com exceção da inserção
do critério de vegetação nativa.

Em comparação ao Cenário 2, que considerou todos os critérios excludentes, há uma
significativa mudança nas áreas consideradas inadequadas. O resultado para este
cenário evidencia que o fator preponderante na inadequabilidade das áreas
identificadas são os critérios de áreas de preservação permanente (APP), unidades
de conservação, áreas inundáveis e áreas de segurança aeroportuária (ASAs).

Para a porção leste da Região Metropolitana de Belém é possível observar um
resultado compatível com o Cenário 1, apresentando diversas áreas categorizadas
como adequadas nesta análise espacial para seleção de locais para implantação de
aterros sanitários.

Todavia, o aterro do Aurá se encontra por completo numa região avaliada como
inadequada, em virtude de estar inserido em uma unidade de conservação e,
principalmente, dentro de uma ASAs. Assim, as considerações apresentadas para
este aterro no Cenário 2 se repetem no Cenário 3.

Já para o aterro de Marituba, o resultado encontrado é idêntico ao Cenário 1. O local
apresenta seu entorno dotado de níveis de média adequabilidade e níveis de
inadequabilidade, tendo como principais critérios negativos a proximidade de vias
urbanas, de núcleos urbanos declividade desfavorável e inserida numa ASAs, sendo
mediano/positivo apenas o critério de distanciamento de corpos hídricos.
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Figura 285: Cenário 3 - resultado da análise espacial multicritério para identificação de áreas para implantação de aterros sanitários.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Estudo de Alternativas Locacionais já existentes (FRAL)

Um estudo similar prévio foi realizado em 2011 (Contrato n° 14/2011) entre o município
de Belém (coordenado pela Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN) e a
empresa FRAL Consultoria LTDA. O mesmo denomina-se: “Produto II – Estudos de
Alternativas Locacionais para disposição de resíduos sólidos no município de Belém".

Tal estudo teve como objetivo principal identificar áreas com melhores características
dos meios físicos e socioeconômicos através do estudo de Costa (2001), como forma
de selecionar preliminarmente um local adequado para disposição de resíduos sólidos
dentro dos limites municipais de Belém/PA apenas, sem considerar a Região
Metropolitana.

De forma sucinta, apresentam-se a seguir os critérios utilizados nesse estudo e
considerados como restritivos para os quais foram realizadas intersecções entre as
informações para estudo de áreas preferenciais à instalação de aterro (s) sanitário (s)
no município:


Áreas institucionais, com uso consolidado que impede a disponibilização;



Áreas urbanas e de expansão urbana, incompatíveis com os impactos gerados
por este tipo de empreendimento;



Faixas de Proteção Permanente dos corpos d´água (APP);



Áreas de várzeas, considerados ecossistemas que podem ser impactados
negativamente pelo chorume produzido nestas instalações.

Estas informações foram cruzadas em ambiente de SIG de forma que fossem obtidos
polígonos de áreas que atendessem as características de:


Ausência de áreas de várzea;



Ausência de áreas institucionais;



Distância mínima de 500 metros de áreas urbanas ou de expansão urbana;



Ausência de faixas de proteção permanente dos corpos hídricos, segundo o
Código Florestal vigente.
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O resultado obtido gerou três unidades de mapeamento (Figura 286), caracterizadas
como:


Áreas adequadas à instalação de aterro sanitário com restrição de acesso
rodoviário;



Áreas adequadas à instalação de aterro sanitário para os critérios
selecionados;



Áreas inadequadas à instalação de aterro sanitário, em virtude de apresentar
um ou mais parâmetros restritivos para a atividade de disposição final de
resíduos sólidos.

496

Figura 286: Intersecções realizadas na elaboração da Carta de Áreas Preferenciais à instalação
de Aterro Sanitário do município de Belém.

Fonte: Retirado do estudo realizado pela empresa FRAL (2011).
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Baseado no resultado deste estudo observa-se que o município de Belém apresentou
uma grande extensão territorial considerada adequada e sem restrições,
principalmente na região da ilha de Mosqueiro e poucas áreas consideradas
adequadas na porção continental do município.

Embora os estudos apresentem semelhanças e diferenças quanto às técnicas
aplicadas e aos critérios avaliados, conforme comparação apresentada no Quadro
146, o resultado de 2011 é semelhante ao encontrado no estudo aqui desenvolvido,
em específico ao município de Belém, nos cenários 1 e 3 apresentados anteriormente.
Quadro 146: Critérios considerados em cada estudo desenvolvido.
Distância de recursos hídricos;
Critérios baseados em PROSAB
(2003).

Distância de Centros Urbanos;
Distância de vias urbanas
Declividade

Critérios
utilizados pelo
Consórcio EGISAmpla (2020)

Poços e pontos de captação
Unidades de conservação e áreas de
preservação permanente
Critérios Excludentes

Ilhas do Município de Belém
Aeroportos e aeródromos
Áreas de inundação
Vegetação Nativa

Áreas institucionais
Critérios
utilizados pela
FRAL (2011)

Áreas urbanas e de expansão urbana
Faixas de Proteção Permanente dos Corpos d´água
Áreas de várzeas
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

Contudo, é interessante expor que o estudo realizado por este Consórcio foi bem além
dos critérios e informações utilizadas no estudo de 2011 (FRAL) e ainda se optou por
considerar a RMB como objeto de estudo ampliado uma vez que as soluções para
disposição final dos resíduos sólidos podem vir a ser priorizados no formato de
consórcios e/ou parcerias entre alguns dos municípios da regional.

Em ambos os estudos a ilha de Mosqueiro apresenta regiões identificadas como aptas
ou adequadas ambientalmente para instalações de disposição final de resíduos
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sólidos, enquanto que a porção continental do município apresenta quase que em
totalidade áreas inaptas para o mesmo fim.

Entretanto, vale frisar que a aplicação do critério de ASAs (Res. CONAMA n° 04/ 1995)
praticamente inviabiliza o município de Belém, uma vez que o mesmo dispõe de três
terminais aeroportuários inseridos em seu território municipal.

O Art.2º da referida resolução proíbe a implantação de atividades deste porte,
enquanto que o Art.3º determina que aquelas atividades já existentes dentro da ASA
devem adequar sua operação de modo a minimizar seus efeitos atrativos (de
pássaros) e/ou de risco do perigo aviário. Portanto, ao se considerar quaisquer opções
que estudem a possível ampliação das unidades já existentes – Aterro Aurá e Aterro
Guamá (Marituba), a operação e/ou ampliação deve ser capaz de minimizar este tipo
de impacto negativo de forma prioritária.
Análise dos Cenários para o território do Município de Belém

A seguir, serão apresentados os resultados encontrados para os três cenários
estudados, focados especificamente dentro dos limites municipais de Belém,
excetuando-se a área da RMB (outros municípios).

9.2.5.1. Cenário 1

Considerando os critérios aplicados no cenário 1, em uma análise apenas dentro dos
limites municipais de Belém, o resultado encontrado apresentado na Figura 287
evidencia que a parte continental do município não apresenta áreas ambientalmente
aptas ou favoráveis a receber novas instalações de aterros sanitários ou outras
alternativas técnicas para disposição final, principalmente em virtude da proximidade
dos núcleos urbanos.

Em contrapartida, mais ao norte, principalmente na ilha de Mosqueiro, encontra-se
uma quantidade razoável de áreas viáveis à implantação de novos aterros sanitários,
em virtude da grande quantidade de áreas com ausência de urbanização consolidada.
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A porção norte da ilha de Outeiro também pode ser considerada como detentora de
áreas com adequabilidade aceitável, por motivos semelhantes aos indicados em
relação à ilha de Mosqueiro (baixa densidade de ocupação urbana).

De forma análoga ao resultado obtido para a Região Metropolitana de Belém - RMB,
o Aterro Aurá é cercado de áreas com um bom nível de adequabilidade, prejudicada
apenas pela proximidade de núcleos urbanos e declividade do terreno, considerandose apenas os critérios básicos ajustados no cenário 1.
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Figura 287: Cenário 1 - resultado da análise espacial multicritério para identificação de áreas para implantação de aterros sanitários em Belém/PA.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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9.2.5.2. Cenário 2

Diante do cenário 2, com a aplicação do cruzamento de todos os critérios excludentes
adotados, o resultado obtido é apresentado na Figura 288, a qual mostra uma situação
crítica na pré-seleção de áreas favoráveis ou aptas para a implantação de aterros
sanitários dentro dos limites municipais de Belém.

A inadequabilidade geral constatada se deve principalmente aos fatores de
necessidade de supressão de vegetação nativa do bioma amazônico e das ASAs,
embora exista uma significativa contribuição para este resultado negativo oriundo das
áreas de preservação permanente, unidades de conservação e áreas de inundação
existentes no território.

Em específico à área do Aterro Aurá, constata-se uma inadequabilidade na totalidade
da região uma vez que se insere numa unidade de conservação, inserida ainda dentro
da(s) área(s) de segurança aeroportuária - ASA e em áreas identificadas como
passíveis de inundação.

Considera-se, portanto, o pior cenário para a possível implantação de áreas de
disposição final, ou seja, toda essa porção da sede deveria ser desconsiderada como
potenciais áreas demandadas pelo município para este tipo de atividade.

A adoção dessas áreas somente seria recomendada ao município desde que com a
definição de critérios muito específicos, tecnológicos e de controle ambientais e
validados pelos órgãos de interesse ou de intervenção tais como a própria ANAC, a
INFRAERO, a SEMA, os conselhos gestores das unidades de conservação, as
esferas intervenientes do governo federal e estadual no que couber.
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Figura 288: Cenário 2 - resultado da análise espacial multicritério para identificação de áreas para implantação de aterros sanitários em Belém/PA.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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9.2.5.3. Cenário 3

Já para o Cenário 3, onde não há o cruzamento do critério excludente de vegetação
nativa do bioma amazônico, o resultado obtido apresentado na Figura 289 mostra que
apenas a ilha de Mosqueiro é detentora de áreas que podem ser consideradas
adequadas nesta pré-seleção ara implantação de aterros sanitários dentro dos limites
municipais de Belém. Embora ainda existam muitas áreas inadequadas diante dos
critérios de áreas de preservação permanente - APP e proximidade de núcleos
urbanos.

Toda área restante do município encontra-se sob um critério de inadequabilidade em
virtude, principalmente, da proximidade de núcleos urbanos, ASAs, áreas inundáveis
e áreas de preservação permanente – APP.

Entretanto, é possível observar que na área do Aterro Aurá o resultado é idêntico ao
encontrado anteriormente para este cenário estudado na Região Metropolitana de
Belém - RMB. Por estar situado numa região inserida em uma ASA e em uma unidade
de conservação, esta área não apresentou resultados adequados.
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Figura 289: Cenário 3 - resultado da análise espacial multicritério para identificação de áreas para implantação de aterros sanitários em Belém/PA.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

505

Considerações Gerais do Estudo de Identificação de Áreas Favoráveis
para Disposição Ambientalmente Adequada

A utilização de técnicas e ferramentas de geoprocessamento em análises multicritério
para seleção de locais adequados para implantação de aterros sanitários permite préidentificar de forma ágil e econômica áreas aptas a serem consideradas como viável
para este tipo de empreendimento.

Entretanto, em virtude da ausência de determinadas informações espaciais e de
informações com características físicas detalhadas ou em escala adequada, é
importante frisar, a necessidade de estudos técnicos complementares mais
aprofundados nos locais identificados como aptos, favoráveis ou adequados, tais
como:


Levantamento topográfico em escala adequada ao empreendimento, uma vez
que o mapeamento de declividade da área de estudo foi realizado através do
material disponibilizado pela EMBRAPA, por meio da utilização dos arquivos
digitais gerados pelo projeto SRTM (Shuttle Radar Topography Mission);



Dados geológicos e geotécnicos precisos, capazes de aferir com precisão o
potencial hídrico do solo da área selecionada, visto que a infiltração do chorume
no solo é um fator preocupante. A utilização de dados generalistas desta
categoria foi descartada, uma vez que as categorias pedológicas e geológicas
presentes na área de estudo apresentam uma ampla gama de potenciais
hidráulicos, evitando-se assim erros agregados no estudo;



Características do solo, tais como espessuras, permeabilidade, capacidade de
carga do terreno de fundação e a condutividade hidráulica presente;



Dados sobre as águas subterrâneas, considerando a profundidade do lençol
freático, o padrão de fluxo subterrâneo, a qualidade das águas subterrâneas e
a localização de zonas de recarga;
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Informações de âmbito legislativo, abrangendo áreas tombadas e protegidas e
o zoneamento municipal vigente nos municípios que constituem a RMB;



Dados socioeconômicos que considerem o valor da terra que receberá o
empreendimento, bem como seu uso e ocupação atual;



Dados arqueológicos, verificando a existência de sítios de interesse.

Além disso, cabe salientar que este tipo de estudo é um auxiliar à tomada de decisão,
mas não é a decisão em si que envolve uma série de outros fatores como aqueles
financeiros e de aporte de recursos, a adoção ou priorização de áreas públicas já
existentes, as decisões políticas, sociais, etc., aspectos que não conseguem ser
tratados neste estudo que apontou aspectos técnicos usuais e utilizando-se de
informações disponíveis e cedidas pela Administração.

A escolha de áreas dentro dessas áreas aptas ou favoráveis subsidia estudos mais
detalhados e feitos localmente, inclusive com levantamentos de campo, de formo que
todos os critérios sugeridos pelo PROSAB (2003) possam ser ao menos avaliados.

Ressalta-se ainda que muito dos estudos e levantamentos apenas são factíveis pela
Administração Municipal a partir da definição de áreas de estudos ou viáveis, o que
no geral é vista apenas na fase de licenciamento ambiental para este tipo de atividade.

Como aterros sanitários requerem obrigatoriamente a elaboração de estudo de
impacto ambiental e respectivo relatório de impacto ambiental (EIA/RIMA), segundo a
Res. CONAMA 01/1986 e que um dos itens obrigatórios é a análise de alternativas
técnicas locacionais, bem como com aspectos sociais e econômicos envolvidos, é
possível indicar que este estudo serve de base referencial à Prefeitura de Belém e
poderá ser mais bem detalhado à medida que a adoção de áreas venha a ser resolvida
pelo ente, bem como dentro do próprio projeto e estudo(s) ambientais.
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9.3. AMPLIAÇÃO DA COLETA SELETIVA E VALORIZAÇÃO DOS MATERIAIS
RECICLÁVEIS

O modelo de coleta seletiva proposto para Belém priorizara a adoção de sistemas e
processos diversificados, através da combinação dos modelos de coleta como portaa-porta, Pontos de Entrega Voluntária, Pontos de Troca, e Coleta de Grandes
Geradores, através da ampliação dos serviços já ofertados à população, conforme
apresentado na etapa de Diagnóstico.
Inserção Social dos Catadores de Materiais Recicláveis

O processo de formação das Associações e Cooperativas de Materiais Recicláveis
apresenta fortes características de formação social de sujeitos excluídos do mercado
de trabalho e em busca de uma garantia de renda.

Considerando que a situação do descarte de resíduos sólidos em Belém teve um
agravamento após o fechamento do aterro sanitário do Aurá e o encerramento das
suas atividades e consequentemente o aumento do número de catadores que ficaram
sem renda, observou-se a necessidade de implementar políticas públicas com vistas
à realocação destes trabalhadores. Assim, conforme diagnosticado em Belém
atualmente 10 Associações/Cooperativas atuam em galpões de triagem no município,
sendo apenas 01 possui contrato para realizar a coleta seletiva formal no bairro
Nazaré.

No tocante do trabalho nos espaços das cooperativas e associações, é possível
identificar a ausência de acompanhamento, assessoria e gestão do poder público de
forma mais efetiva, até mesmo com a gestão de cada espaço atuando de forma muito
limitada, desenvolvendo mais ações pontuais diárias no que diz respeito à produção
e remuneração das atividades desempenhadas por cada catador.

Neste sentido, faz-se necessário promover ações que possam oportunizar o
fortalecimento de uma gestão sustentável no que diz respeito aos resíduos sólidos
com a garantia de trabalho e renda de forma organizada aos catadores com a
importante contribuição para a melhoria da qualidade do meio ambiente, através da
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execução de atividades voltadas para fortalecer as cooperativas e associações e em
consequência, os catadores que são tão essenciais para o município.

Assim, para o manejo dos resíduos sólidos é necessária a organização das
associações e cooperativas no cenário municipal, apontando para o atendimento às
metas de desvio dos materiais recicláveis secos através da inclusão de novos
membros de catadores nas Associações e Cooperativas já existentes no Município de
Belém, verificando a necessidade de aumento de mão-de-obra nos galpões de
triagem bem como a inclusão de novos membros ou o fomento de novos galpões
organizados para triagem dos materiais da coleta seletiva tem como objetivo melhorar
as condições de trabalho e renda desses trabalhadores.

Em face do planejamento, considerou-se os dados obtidos no levantamento do perfil
socioeconômico dos catadores inseridos nas cooperativas e associações do
município, apresentado na etapa de Diagnóstico, sendo possível apontar as
prioridades de atividades executáveis e abordagens a serem empregadas para o
processo de inclusão dos catadores em atividades planejadas. Os dados também
servem de indicadores para a definição das ações prioritárias que visam o
fortalecimento do trabalho desenvolvido nos espaços das cooperativas e associações.

Assim, através do levantamento socioeconômico do Perfil dos Catadores de Materiais
Recicláveis de Belém, foi possível observar e constatar nos dados obtidos a
ocorrência de um número expressivo de trabalhadores com baixa escolaridade, em
situação de vulnerabilidade de renda e exclusão social. A grande maioria mora em
condições insalubres, em moradias precárias, apresentam, no geral, baixa
escolaridade e discreta participação em cursos de capacitação e qualificação.

A necessidade de promover o protagonismo e autonomia dos Catadores de Materiais
Recicláveis e Reutilizáveis, que fazem parte das Cooperativas e Associações de
Belém, pela continuidade das atividades de resíduos sólidos com enfoque na inclusão
social e com base no relatório final dos catadores com dados compilados, pela
situação apresentada, compreende-se que esta situação gera outras expressões da
questão social.
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Verificou-se junto às entidades e instituições públicas no âmbito municipal e estadual
quais ações estão sendo realizadas e que possam atender à demanda apresentada à
fim de propor capacitações e inserção sócio produtiva, bem como qualificação técnica
e gerencial dos catadores e geração de trabalho e renda a partir da valorização de
materiais recicláveis, alfabetização e consequentemente melhoria na qualidade de
vida destes trabalhadores.

Assim, no contexto de Belém os objetivos para atingimento da inserção social dos
catadores de materiais recicláveis apresentam-se no Quadro 147, sendo elaborado
projeto específico ao tema no item “Programas, Projetos e Ações”, etapa futuro do
presente planejamento.
Quadro 147: Objetivos do PMGIRS voltados a inserção social de catadores de materiais
recicláveis.
Inserção Social voltada aos Catadores de Materiais Recicláveis
Objetivo Geral
Objetivos Específicos
Promover a capacitação
Fomentar, organizar e capacitar lideranças entre os catadores
continuada a fim de qualificar o formais e informais das Cooperativas e Associações da Região
trabalho dos catadores e
Metropolitana de Belém.
catadoras do município de Belém, Criar mecanismos de comunicação e integração entre catadores,
contribuindo assim com a
lideranças e órgãos do Poder Público Municipal, visando à
formação dos catadores inseridos resolução de conflitos internos, propiciar a melhoria de seus
e recentemente inseridos nas
procedimentos e esclarecimento sobre a atuação dos catadores
cooperativas e associações
no Programa de Coleta seletiva, etc.
existentes na capital., a fim de
Indicar mecanismos de organização, controle e fiscalização da
que estes trabalhadores
atuação de catadores organizados nos galpões, de modo a
compreendam seu papel na
operacionalizar rotinas de trabalho e garantir produtividade;
organização social e estejam em
Sugerir mecanismos de inserção de novos catadores que atuam
consonância com o conhecimento
na forma autônoma ou informal, através de sua mobilização,
sobre Economia Solidária e outras
esclarecimentos e organização de sua atuação frente às
questões que dizem respeito ao
instalações novas e existentes.
cooperativismo e associativismo
Fomentar a capacitação continuada de catadores formais e
dentro da gestão de resíduos
informais;
sólidos bem como o
reconhecimento da importância Promover a interlocução com as demais prefeituras dos
da Política Nacional de Resíduos municípios que fazem parte da Região Metropolitana de Belém
(Ananindeua e Marituba), considerando que estão ligados de
Sólidos e consequente
forma direta aos serviços de descarte e recolhimento de resíduos
valorização do papel que
desempenham no espaço urbano. sólidos da Capital;
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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9.3.1.1. Proposta de Inclusão dos Catadores de Materiais Recicláveis e
Reutilizáveis de Belém em Cursos de Capacitação, Qualificação e
Alfabetização de Jovens e Adultos

Por ocasião do levantamento socioeconômico do Perfil dos Catadores de Materiais
Recicláveis de Belém, foi possível observar e constatar nos dados obtidos a
ocorrência de um número expressivo de trabalhadores com baixa escolaridade, em
situação de vulnerabilidade de renda e exclusão social. A grande maioria mora em
condições insalubres, em moradias precárias, apresentam, no geral, baixa
escolaridade e discreta participação em cursos de capacitação e qualificação.

De acordo com o Levantamento Socioeconômico realizado nos meses de agosto e
setembro de 2019, junto às Cooperativas e Associações de Catadores de Materiais
Recicláveis e Reutilizáveis em Belém, o Nível de Escolaridade se mostra da seguinte
forma, Quadro 148.
Quadro 148: Nível de Escolaridade dos membros das associações e cooperativas de materiais
recicláveis de Belém.

Escolaridade
Associação/
Cooperativa
ACCSB
ARAL
FILHOS DO SOL
CONCAVES
CENTRAL
DE
ICOARACI
COCAVIP
COPALIX
CATAMOSQUEIR
O
ASCAJUBA
ASCADOUT

Ensino
médio
incomplet
o

Ensino
médio
complet
o

Ensino
superior
incomplet
o

Ensino
superior
complet
o

6
5
1
8
5

--1
4
--

--1

1

10
5
3
7
1

26
37
5

7
4
6

11
6
--

11
3
3

--1

2
---

3
4

1
1

3
--

2
--

---

-2

Sem
instruçã
o

Ensino
fundamenta
l incompleto

Ensino
fundamenta
l completo

2
-1
2
--

12
38
12
12
6

1
--

-5
-1

--

11
155
21
46
44
6
5
TOTAL
Fonte: Consórcio EGIS-Ampla, 2019. Perfil Sócio econômico dos catadores de associações
e cooperativas de Belém.

A necessidade de promover o protagonismo e autonomia dos Catadores de Materiais
Recicláveis e Reutilizáveis, que fazem parte das Cooperativas e Associações de
Belém, pela continuidade das atividades de resíduos sólidos com enfoque na inclusão
social e com base no relatório final dos catadores com dados compilados, pela
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situação apresentada, compreende-se que esta situação gera outras expressões da
questão social.

Assim, verificou-se junto às entidades e instituições públicas no âmbito municipal e
estadual quais ações estão sendo realizadas e que possam atender à demanda
apresentada à fim de propor capacitações e inserção sócio produtiva, bem como
qualificação técnica e gerencial dos catadores e geração de trabalho e renda a partir
da valorização de materiais recicláveis, alfabetização e consequentemente melhoria
na qualidade de vida destes trabalhadores.

Diante do exposto, o presente planejamento irá apresentar oportunamente os
referidos Programas, Projetos e Ações voltadas a melhoria das condições de vida e
de trabalho dos catadores de materiais recicláveis de Belém. Após a aprovação do
Plano, o mesmo será executado pelo município e suas secretarias, no caso dos
resíduos sólidos.
Valorização dos Resíduos mediante a Comercialização

Visando uma estimativa de lucro com a venda dos materiais recicláveis presentes nos
resíduos domiciliares, considerando as metas de reciclagem, apresenta-se no Quadro
149 a projeção referente à venda dos materiais, considerando a média geral da
tonelada comercializada o valor de R$ 500, com base em valores praticados no
mercado local.
Quadro 149: Estimativa de ganho com a venda dos materiais recicláveis.
Estimativa de Faturamento com a Venda dos Materiais Recicláveis Secos
Ano

Meta Reciclagem
Resíduos Secos
(t/mês)

Faturamento com a
comercialização (R$/mês) *

Previsão do
Número de
catadores

Ganho por
catador**
(R$/mês)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

525
844
1.378
1.491
1.605
1.611
1.616
1.621
1.734

262.454
422.094
689.182
745.484
802.549
805.541
808.194
810.572
866.870

300
300
300
350
350
350
350
350
400

700
1.126
1.838
1.704
1.834
1.841
1.847
1.853
1.734
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Estimativa de Faturamento com a Venda dos Materiais Recicláveis Secos
Ano

Meta Reciclagem
Resíduos Secos
(t/mês)

10
1.848
11
1.851
12
1.854
13
1.966
14
1.968
15
2.080
16
2.081
17
2.191
18
2.190
19
2.190
20
2.190
*considerando 500R$/tonelada;

Faturamento com a
comercialização (R$/mês) *

Previsão do
Número de
catadores

Ganho por
catador**
(R$/mês)

923.870
925.645
927.112
982.904
983.889
1.039.902
1.040.362
1.095.299
1.095.210
1.094.885
1.094.782

400
400
400
500
500
500
500
500
500
500
500

1.848
1.851
1.854
1.573
1.574
1.664
1.665
1.752
1.752
1.752
1.752

** considerando o número de catadores e 80% do faturamento com as vendas.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis- AMPLA, 2020

Conforme pode-se observar considerou-se um aumento progressivo na quantidade
de trabalhadores atuando junto as cooperativas e associações de catadores de
materiais recicláveis. Destaca-se que esta é uma estimativa de ganho baseada nas
metas de reciclagem e desvio de resíduos secos do aterro sanitário proveniente da
projeção de resíduos domiciliares, não estando incluídos a quantidade de materiais
que são coletados de grandes geradores, sendo estes geradores expressivos,
conforme apresentado no Diagnóstico. Assim, esta é uma estimativa mínima de ganho
existindo ainda um valor agregado referente a geração e coleta dos resíduos secos
de grandes geradores
Rotas para a Comercialização dos Materiais Recicláveis

Conforme apresentado na etapa de Diagnóstico (2019) as Cooperativas e
Associações de Catadores atuantes em Belém destinam os materiais exclusivamente
para um comprador, a empresa Riopel Comércio e Aparas de Papel Ltda, localizada
em Ananindeua. A empresa disponibiliza contêineres nos Galpões de Triagem, e
quando preenchida a carga, realiza a coleta e transporte do material até a empresa,
para posterior envio à reciclagem. Assim, a Riopel atua na compra, beneficiamento e
revenda dos materiais recicláveis como papel, plásticos, metais e sucatas.
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De acordo com o CEMPRE - Compromisso Empresarial para Reciclagem, existem 10
estabelecimentos classificados como empresas de reciclagem e 8 estabelecimentos
classificados como sucateiros no estado do Pará, apresentados no Quadro 150 e
Quadro 151, respectivamente. Essas relações visam destacar possíveis compradores
dos materiais triados pelas cooperativas e associações.

Algumas inconsistências foram observadas nas informações obtidas no CEMPRE,
dentre elas, destaca-se que no Quadro 150, os estabelecimentos PLASPEL e 3P
BRASIL RECICLAGEM estão atualmente inativos. Outro ponto a ser considerado, é
que a plataforma classifica como “empresas recicladoras” estabelecimentos que se
enquadram melhor na categoria “sucateiros”, como as entidades RECICLAGEM
VIGGIANO e UNIVERSO METAIS (Quadro 150). No Quadro 151, não foi possível
confirmar a existência do PROJETO PULA-PULA ECOLÓGICO assim como do
estabelecimento ECO-SISTEMA RECICLAGEM.
Quadro 150: Relação de empresas classificadas como Recicladoras no Estado do Pará
(CEMPRE)
RECICLADORAS
Nome

Material Reciclado

Bairro

Cidade

ECOBEL

Metal, Papel, Plástico

Guanabara

Ananindeua

UNIVERSO METAIS

Metal

Coqueiro

Ananindeua

RECICLAGEM VIGGIANO
PLASPEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO
RECICLAVEIS
MOVIMENTO REPÚBLICA DE EMAÚS

Borracha, Metal, Papel, Plástico, Pneus

Condor

Belém

Plástico

Levilandia

Belém

Eletrônicos, Metal, Papel, Plástico

Benguí

Belém

NORPLASA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Plástico

Distrito Industrial do Apeú

Castanhal

ECOPLAST INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA

Plástico

Industrial

Castanhal

3P BRASIL RECICLAGEM LTDA

Plástico

Imperador

Castanhal

FACEPA

Papel

Sacramenta

Belém

SINACOM SINALIZACAO E COM LTDA

Papel

Nova Marabá

Marabá

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis- AMPLA, 2020 a partir de dados do CEMPRE, 2020.

Quadro 151: Relação de empresas classificada como Sucateiros no Estado do Pará (CEMPRE)
Nome
ECO-SISTEMA RECICLAGEM
RIOPEL COMÉRCIO DE APARAS
DE PAPEL LTDA
SOFI
CMT - COMÉRCIO DE METAIS LTDA
PROJETO PULA-PULA ECOLÓGICO
RECICLAGEM OLIVEIRA CRUZ LTDA ME
ECOPONTO
JHPS COMERCIO DE FERRAGENS E
SERVIÇOS DE RECICLAGEM LTDA

SUCATEIROS
Material Reciclado
Papel, Plástico
Papel, Plástico
Bateria, Metal, Papel, Plástico, Vidro
Metal
Papel, Plástico
Plástico
Metal, Matéria Orgânica, Papel, Plástico
Bateria, Borracha, Eletrônicos, Lâmpadas,
Metal, Pneus, Papel, Pilha, Plástico, Vidro

Bairro
Jardim Altamira

Cidade
Altamira

Distrito Industrial

Ananindeua

Centro
Aurora do Pará
Vila Nova
Belém
Piracana
Itaituba
Belo Horizonte
Marabá
Parolândia II
Moju
União

Parauapebas

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis- AMPLA, 2020 a partir de dados do CEMPRE, 2020.
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Com o intuito de fornecer um catálogo de empresas recicladoras e sucateiros que seja
o mais completo possível, foi realizada uma pesquisa na plataforma do SEMAS –
Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará, buscando empreendimentos
cadastrados pela secretaria, para complementar as informações apresentadas acima.
Esta relação adicional é apresentada no Quadro 152, para indústrias recicladoras e
no Quadro 153, para sucateiros. Esses dados podem servir de base para
desenvolvimento de parcerias entre empresas e catadores, facilitando a venda dos
materiais recicláveis obtidos pela coleta seletiva, otimizando o processo de
reciclagem.

Destaca-se que é interessante para os catadores firmar laços de negócios com os
potenciais compradores aqui apresentados, pois eles representam uma possível fonte
de renda estável. Cabe às cooperativas e associações constante monitoramento dos
preços dos materiais recicláveis de acordo com o mercado, visando o maior lucro, e
sempre exigir notas fiscais quando ocorrer a comercialização dos materiais.
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Quadro 152: Relação de empresas Recicladoras no Estado do Pará (SEMAS)
Nome
FAUNA E FLORA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE RECICLAGENS LTDA - ME
LWART LUBRIFICANTES LTDA
INDÚSTRIA E COMERCIO DE MATERIAIS
RECICLAVEISDA AMAZONIA LTDA - RECICLEAN
PLÁSTICOS KOURY LTDA - Plastiko
PLATIBEL INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS
RECICLEL BORRACHAS
FARINORTE
RECICLA BEM INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE PRODUTOS RECICLADOS LTDA

RECICLADORAS
Material Reciclado
Plástico, Metal, Vidro

Bairro

Cidade

Águas Lindas

Ananindeua

Óleo

Centro

Ananindeua

Plástico

Águas Negras

Belém

Plástico
Plástico
Embalagens Longa Vida, Plástico
Óleo, Gordura animal

Saudade I
Decolville
Palmares I
Zona Rural

Castanhal
Marituba
Parauapebas
Santa Isabel do Pará

Plástico

Curcuruna

Santarém

Fonte: Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis- AMPLA, 2020 a partir de dados do CEMPRE,
2020, dados da SEMAS e Cadastro Nacional Da Pessoa Jurídica (CNPJ), 2020.

Quadro 153: Relação de Sucateiros no Estado do Pará (SEMAS)
SUCATEIROS
Nome
Material Reciclado
Bairro
Cidade
S.O.S. RECICLAGEM EIRELI LTDA
Plástico, Tecido, Vidro
Centro
Ananindeua
ALLOYS PARÁ RECICLAGEM
Metal
Interior
Barcarena
DE METAIS LTDA
MAZOPEÇAS COMERCIO E SERVIÇOS
Metal
Icoaraci
Belém
DE RECICLAGENS LTDA EPP
PARAPLAST RECUPERAÇAO DE MATERIAL
PLASTICO E COMERCIO DE
Plastico, Metal, Papel Pedreirinha
Marituba
RESIDUO E SUCATA LTDA
SUCATARIA NORTE LTDA
Madeira, Metal
Nova Brasilia Santa Isabel do Pará
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis- AMPLA, 2020 a partir de dados do CEMPRE, 2020,
dados da SEMAS e Cadastro Nacional Da Pessoa Jurídica (CNPJ), 2020.

No mapeamento apresentado na Figura 290 pode-se observar as rotas de reciclagem
existentes e possíveis rotas, de acordo com os dados previamente apresentados.
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Figura 290: Rota de comercialização dos materiais recicláveis.

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis - AMPLA, 2020.
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Critérios Mínimos para Galpões de Triagem

Conforme observado na etapa de Diagnóstico, os galpões de Belém apresentam
alguns problemas relacionados a infraestrutura existente, e até mesmo a falta dela. A
realidade das instalações entre cooperativas e associações é discrepante,
exemplificando-se um bom exemplo de infraestrutura, mesmo necessitando de
melhorias, o galpão da CONCAVES, em contrapartida com a situação da Filhos do
Sol que não possui infraestrutura minimamente adequada. Estes exemplos localizamse na Sede de Belém, sendo em outras regiões como Icoaraci, Outeiro, Mosqueiro e
Cotijuba a situação é ainda mais precária. Assim, apresenta-se abaixo critérios
mínimos a serem observados quando da implantação de novos galpões de triagem
e/ou adequações dos locais existentes.

Um galpão de triagem deve possuir uma boa disposição em seu layout para áreas
destinadas a descarga do material, estocagem e triagem, devendo ser adequado a
realidade de cada cooperativa/associação e ainda deve considerar a área útil
disponível, as características do terreno disponível, acessos, capacidades e
quantidade de catadores máxima, etc.

Novos galpões de triagem poderão ser implantados no município seguindo-se
preceitos de construções sustentáveis, prevendo minimamente outras estruturas tais
como: projeto de captação e reaproveitamento da água da chuva, captação e
conversão de energia solar para uso em equipamentos ou iluminação do galpão,
sistemas de tratamento de esgoto adequados e utilização de materiais sustentáveis
e/ou reciclados na sua construção.

Um bom projeto de galpão de triagem não apenas garante qualidade de trabalho aos
catadores envolvidos, como também tem capacidade de potencializar o ganho de
renda das organizações a ele vinculadas (Associações e/ou Cooperativas de
catadores) e tende a assegurar que o processo de triagem possa ser realizado com
menor geração de rejeitos ao fim da linha de produção.

Os galpões de triagem manual através da atuação de catadores podem adotar, no
geral, dois tipos principais de alternativas tecnológicas e/ou combinações destas: (i)
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galpões com silos e mesas de triagem manual; (ii) galpões com esteiras de triagem
manual. A comparação entre os dois tipos é conforme abaixo:
Quadro 154: Aspectos Gerais sobre técnicas em Galpões de Triagem de resíduos Recicláveis
Secos.
Características e/ou Comparação entre tipos de triagem
Galpões com silos/bags ou mesas triagem

Galpões com uso de esteiras de triagem

Custo de construção são equivalentes
Custo relacionado às esteiras tem maior
relevância
Custo de manutenção de equipamentos é
Custos de manutenção são baixos
maior.
Ritmo de trabalho é individual
Ritmo de trabalho é ditado pelo ritmo da esteira
Menor quantidade de rejeitos
Maior quantidade de rejeitos ao fim de linha
Menor capacidade de armazenamento (só
Maior capacidade de armazenamento
ocorre no fim da linha de triagem).
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis- AMPLA.
Baixo custo de equipamentos

Adaptado de Ministério das Cidades e MMA, 2008.

Independente do layout e/ou técnica a ser utilizada é importante que os galpões
tenham a disponibilidade de equipamentos mínimos que visam auxiliar o processo,
em especial pesagem, transporte e enfardamento, etapas estas que qualificam os
materiais à comercialização, potencializam a organização do espaço do galpão e
evitam esforços desnecessários de forma manual dos trabalhadores. A quantidade
deve ser definida com base na quantidade de trabalhadores, bem como a
produtividade do galpão, sendo que unidades com grande volume de resíduos
processados diariamente devem ter mais que uma unidade do equipamento, de modo
a não prejudicar o andamento dos trabalhos.

Os equipamentos mínimos sugeridos são:


Prensa hidráulica;



Balança;



Carrinho(s) para transporte de resíduos, bag’s ou fardos;



Empilhadeira.

A organização dos galpões de triagem leva em conta a fundamentação de seus
principais aspectos construtivos que deve ser tal conforme as áreas e/ou espaços para
cada atividade operacional futura e ainda a capacidade de triagem requerida ou a
quantidade de trabalhadores que a unidade comportará (Quadro 155).
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Quadro 155: Aspectos Gerais sobre o Dimensionamento e Organização dos Galpões de
Triagem.
Fase de Projeto e/ou Construção
Prever áreas de recepção de materiais para vários dias de coleta
Prever baias com armazenamento segundo tipo de material preponderante para vários dias de
coleta
Prever áreas de estocagem de material para expedição ou venda ao menos para produção
semanal
Prever áreas para estocagem de materiais mais pesados como vidro, metais e aço
Prever área de estocagem de rejeitos, coberta e/ou protegida ao menos de geração semanal e
com devidos controles ambientais (chorume, vetores, etc.).
Áreas de recepção e expedição/venda devem ter acesso garantido à veículos/caminhões
específicos.
Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis- AMPLA.
Adaptado de Ministério das Cidades e MMA, 2008.

Quanto a aspectos e/ou critérios básicos tem-se ainda:


Necessidade de verificar condições do terreno de implantação do (s) galpões
no que se refere às permissões quanto ao uso e ocupação do solo (legislação
municipal), aspectos geomorfológicos, de áreas de preservação permanente –
APP e/ou estabilidade das edificações, acessos e proximidades com os
trabalhadores/associados e/ou cooperados.



Analisar as condições mínimas a serem previstas na fase de projeto para
atendimentos aos critérios de licenciamento ambiental: essas unidades
operacionais são passíveis de licenciamento específicos e controles
ambientais e operacionais mínimos devem ser previstos, bem como elaboração
de estudos ambiental e procedimento junto ao órgão licenciador competente.



Definir as condições mínimas construtivas, tais como se o galpão será
construído em concreto armado, placas de concreto pré-fabricado ou em
estrutura metálica. As condições climáticas locais, como temperatura e chuva
são relevantes, neste caso, devendo ser levadas em consideração prevendo
que as atividades operacionais sejam permanentes, protegendo trabalhadores
e materiais das intempéries e do calor excessivo.



Prever controles visando a proteção contra incêndios e sistemas de proteção
de descargas atmosféricas, visto que os materiais recicláveis secos são
altamente inflamáveis.



Prever sistemas de ventilação forçada ou natural ou exaustores; Iluminação
natural e artificial;
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Prever

sistema

de

distribuição

de

energia

elétrica

compatível

aos

equipamentos que serão instalados e com distribuição espacial compatível às
áreas e frentes operacionais;


Prever instalações de apoio, tais como: copa, cozinha, refeitório compatível ao
número de catadores, escritório, vestiários masculinos e femininos, chuveiros,
banheiros (inclusive com acessibilidade), armários para os trabalhadores,
bebedouros, etc.



Outros sistemas sustentáveis: captação e armazenamento de águas da chuva,
energia solar, sistema de coleta e tratamento de esgotos compatível, controle
de vetores.
Critérios para Centros de Compostagem e Plano de Compostagem
Municipal

A compostagem a nível municipal será tratada para grandes geradores de resíduos
orgânicos e resíduos verdes. As unidades de compostagem deverão obedecer
minimamente às diretrizes técnicas constantes na NBR 13.951/1996 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e outras Resoluções e normativas Técnicas
pertinentes ao assunto.

É importante salientar que unidades de compostagem são empreendimentos
passíveis de licenciamento ambiental por serem consideradas atividades com certo
grau de potencial poluente e requerem, portanto, controles ambientais mínimos que
deverão atender ao que preconiza a NBR acima indicada, bem como as diretrizes do
órgão ambiental licenciador.

Os pátios de compostagem deverão, por exemplo, possuir sistema de drenagem dos
líquidos originados da degradação dos resíduos compostáveis, os quais devem ser
encaminhados para tratamento local através de sistemas adequados conforme as
Normas Técnicas pertinentes e definidos por tecnologias que propiciem a diminuição
da carga orgânica desses efluentes gerados no pátio e em seu processamento prévio.
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O composto orgânico poderá ser utilizado nas ações de paisagismo urbano,
manutenção de jardins em praças, logradouros públicos, espaços públicos bem como
podendo ser comercializado junto à população do município.

O processo de compostagem deverá ser controlado de forma que os parâmetros de
temperatura, umidade, relação de nutrientes e compostos (nitrogênio, fósforo e
potássio, por exemplo), sólidos voláteis, metais pesados sejam monitorados
garantindo o desenvolvimento adequado do processo de biodegradação dos resíduos
bem como seu controle de toxicidade e qualidade do composto a ser gerado.

Algumas etapas devem ser realizadas pelo município, visando viabilizar a implantação
de unidades de compostagem de resíduos orgânicos, tais como:


Definir as áreas a serem utilizadas, viáveis para tal.



Elaborar projeto executivo do pátio de compostagem para cada uma das áreas
requeridas, segundo critérios locais, como área útil, acessos, condições do
terreno, etc.



Realização dos processos de licenciamento ambiental e obtenção de alvarás e
outros procedimentos obrigatórios para viabilização das unidades.



Implantação do pátio de compostagem, conforme as especificações técnicas do
projeto, das normas técnicas pertinentes e das licenças emitidas.



Aquisição de equipamentos que possam auxiliar no processo, tais como
trituradores/moedores/peneiras, retroescavadeiras, tratores, etc.



Realização de atividades de mobilização e treinamento dos funcionários que
realizam atividades de limpeza urbana, poda, capina e outros ou que manejem
esses resíduos verdes nos Ecopontos, visando sua segregação adequada e
potencial envio dos materiais aos pátios.



Definição das formas de logística e recebimento de resíduos orgânicos da coleta
específica de orgânicos, de grandes geradores, etc.



Definição do acompanhamento técnico mínimo, dos controles operacionais
mínimos de cada pátio e operacionalização dos mesmos com equipe técnica em
capacidade suficiente para adequado manejo.
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Realizar a avaliação de qualidade do composto gerado, de forma a viabilizar
certificação para sua comercialização à população e/ou encaminhamento para
uso no paisagismo, viveiros, parques e/ou uso agrícola na região, desde que
compatível.



Elaboração de legislações pertinentes à viabilização da comercialização do
composto, no que couber.

Na Figura 291 há uma exemplificação do layout proposto para as leiras de
compostagem natural, de forma esquemática, que poderão ser adotados no município
caso a compostagem venha a ser uma alternativa a ser usada no tratamento de
resíduos verdes.
Figura 291: Sugestão de Layout de Leiras de Compostagem Natural.
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Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

9.4.

ALTERNATIVAS DE REAPROVEITAMENTO DO CAROÇO DO AÇAÍ

De acordo com as informações apresentadas no diagnóstico de Resíduos Sólidos, o
estado do Pará é o maior produtor de açaí do Brasil e o principal resíduo gerado por
essa produção é o próprio caroço do açaí, que tem alto potencial de revalorização e é
subaproveitado

ao

ser

descartado

de

maneira

inadequada.

Através

beneficiamento, pode se tornar insumo em diversas indústrias (Figura 292).
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Figura 292: Cadeia de produção e Alternativas para Disposição Final do Caroço do Açaí

Fonte: Elaborado pelo Consórcio Egis- AMPLA 2020.

Indústria Moveleira

Segundo o Panorama de exportação de Móveis no Brasil (MIDIC/DESEX - 2005) o
estado do Pará é um dos maiores fornecedores de madeira e móveis do país, sendo
também o principal consumidor da matéria-prima da região norte, utilizando cerca de
92 mil metros cúbicos de madeira por ano (Monteiro, Macêna e Pena 2011). O quadro
do estado do Pará na indústria moveleira é baseado em uma prática insustentável,
que pode vir a ser substituída por técnicas inovadoras de produção, voltadas ao
reaproveitamento de materiais locais subvalorizados, como o caroço de açaí.
Conhecido como “Eco-painel”, este é um exemplo de material fabricado a partir da
fibra do caroço do açaí que tem potencial para ser utilizado na produção de móveis
sustentáveis, divisórias e placas acústicas. Podem inclusive substituir placas de MDF
em suas aplicações gerais. A técnica foi descoberta pela Universidade Estadual do
Amazonas e envolve um processo simples, onde ocorre a imersão do caroço em
solução básica, seguido de separação das fibras, secagem, aplicação de resinas e
submissão à uma prensa de aquecimento (Mesquita, 2013, Almeida et al. 2017 e
FIEP, 2018).
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Energia

Um pellet é uma fonte de energia renovável pertencente à classe da biomassa e pode
ser produzido através do aproveitamento do caroço do açaí. Os principais
consumidores de pellets são o setor comercial e residencial, mas outros setores como
o agropecuário e diversas indústrias são mercados potenciais para a sua utilização.

Os pellets podem substituir diretamente outras fontes de energia, como a lenha e o
carvão vegetal, não necessitando de adaptação nos equipamentos empregados. A
fabricação de pellets a partir do caroço de açaí envolve um processo de gaseificação,
onde ocorre a combustão da biomassa liberando um gás quente que após resfriado é
consumido por um motor acoplado a um gerador elétrico. Estudos demonstram a
viabilidade da implementação dessa tecnologia no estado do Pará (LIRA, 2017).

Outro exemplo é o projeto piloto patrocinado pelo Fundo Multilateral de Investimentos,
criado em 2012, que investiu cerca de US$ 2 milhões para ajudar famílias de baixa
renda em Belém a se tornarem fornecedores de caroço de açaí, gerando impactos
positivos para o meio ambiente ao reduzir a poluição causada pelo despejo ilegal do
caroço e bagaço da fruta. Nesse projeto, os caroços são destinados a usinas de
biomassa, onde são transformados em briquetes energéticos, similares aos pellets. A
alternativa destaca-se como uma possibilidade economicamente viável, sustentável e
inclusiva de produção de biomassa que ao mesmo tempo se adequa ao cenário atual
do estado do Pará, conectando os produtores de açaí aos catadores de resíduos, que
são responsáveis pela coleta (FUMIN, 2012).
Tratamento de Água

Uma pesquisa realizada sobre o consumo de água nos bairros periféricos da cidade
de Moju, no estado do Pará, indicou que a maioria da população toma água
diretamente da torneira, o que pode causar sérios prejuízos à saúde. O município de
Moju, é conhecido pela produção de açaí, com safra estimada em 200 ton/mês.
Contudo, como ocorre na maioria dos municípios do estado, o caroço do açaí é
desperdiçado.
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Estudos demonstram que é possível produzir carvão ativado a partir da casca do açaí,
que pode então ser utilizado para filtrar água. Foi comprovada a eficiência do filtro
fabricado através do caroço equivalente ao do carvão ativado industrial, e em diversas
pesquisas, os níveis de potabilidade da água em locais onde não havia tratamento foi
alcançado utilizando o carvão a base dos caroços (Port. 518/2004) (Almeida et al.
2017). Essa tecnologia pode trazer melhoramento da qualidade da água onde há
precariedade no tratamento.

O processo é simples e envolve a impregnação do caroço de açaí em solução de
básica, seguido de pirólise em forno de barro para a ativação. O método inovador
fornece uma maneira eficaz e barata de tratamento da água para consumo humano,
auxiliando na prevenção de doenças e contribuindo para melhoria de qualidade de
vida (Pereira & Rodrigues Júnior 2013 e Pereira 2018).

9.5. MANEJO DIFERENCIADO DOS RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E
VOLUMOSOS
O manejo diferenciado de resíduos da construção civil – RCC e dos resíduos
volumosos (inservíveis) gerados pela população de Belém ocorrerá priorizando a
implantação de estruturas de Ecopontos dispostos nas diferentes Zonas de Gestão
para resíduos sólidos. O detalhamento do dimensionamento das unidades estará
apresentado na fase de projetos, programas e ações deste Plano.

Além dos Ecopontos, o município fará o gerenciamento através das áreas de Botafora já existentes e outras que venham a ser utilizadas, contudo fazendo-se o devido
licenciamento ambiental dessas áreas, prevendo sistemas de monitoramento e
controle, bem como medidas de mitigação de impactos ambientais no que couber,
seguindo-se as legislações para fins de Aterro de inertes e assemelhados. A seguir
são apresentados os principais critérios e aspectos técnicos para Ecopontos e outras
unidades de apoio aos serviços de limpeza urbana.
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Critérios Mínimos para Ecopontos ou Pontos de Apoio aos Serviços de
Limpeza Urbana

Ecoponto é uma área pública instalada para receber separadamente resíduos
específicos em pequenas quantidades diretamente levados pelos geradores o que
caracteriza um tipo de estrutura para coleta seletiva voluntária à população. Podem
ser locais que apoiam os serviços de limpeza urbana e recebam resíduos verdes, por
exemplo, tais como capina, poda, etc.

No geral os resíduos que podem ser recebidos nessas unidades são:


Resíduos volumosos, como móveis, geladeiras, fogões e colchões;



Resíduos da Construção Civil, os quais são denominados RCD - Resíduos de
Construção e Demolição, como tijolos e telhas, de pequenos volumes;



Resíduos de Madeira;



Óleo de cozinha;



Pneus;



Podas de árvores e outros resíduos verdes;



Caroços de Açaí, gerados por manipuladores artesanais.



Resíduos recicláveis, como plástico, papel, isopor, metais, arames e vidros.

O Ecoponto tem como principais objetivos:

(i)

Oferecer à população um local adequado para entregar voluntariamente outros
tipos de resíduos que a coleta seletiva não recolhe ou de resíduos recicláveis
em momento alternativo à coleta seletiva formal;

(ii)

Diminuir a quantidade de pontos de descarte irregular;

(iii)

Pode auxiliar no aumento de níveis de reciclagem do município.

(iv) Pode auxiliar nas atividades diárias de limpeza e manutenção urbana.

O layout dos Ecopontos pode ser variado em função dos tipos de materiais a serem
recebidos, bem como do (s) terreno (s) disponíveis. Este tipo de unidade pode ser
adaptada em terrenos de quaisquer tamanhos.
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A logística operacional deverá, portanto, seguir a retirada sistemática dos resíduos
diariamente ou com frequência que dê acessibilidade e permita a colocação de
resíduos pela população diariamente.

Deverá considerar ao menos um funcionário em cada unidade, o qual será o
responsável por receber a população, orientar sobre o adequado condicionamento
dos resíduos por tipo e nos locais e contêineres indicados, bem como auxiliar a
organizar o local, mantê-lo em boas condições, fazer a vigilância no horário de
funcionamento bem como o cadastramento de informações das pessoas, tipos de
resíduos deixados no local e a quantidade, formando um banco de dados histórico da
Rede de Ecopontos. Este funcionário poderá ser o responsável a comunicar o setor
de logística operacional para que faça a coleta dos materiais, sempre que necessário.

A conceituação da adoção de modelos de Ecoponto no município deve priorizar
estruturas de baixo custo como forma de criar mecanismos estratégicos para auxiliar
na gestão dos resíduos, considerando-se que é latente a necessidade de medidas
para atendimento das metas do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.

Os resíduos recebidos nos Ecopontos serão encaminhados pelas empresas que
prestam os serviços de coleta para um destino adequado (inclusive triagem nas
cooperativas e/ou associações de catadores), segundo suas características, evitando
assim o desenvolvimento de áreas com disposição irregular de resíduos
especialmente nas imediações e aumentando os índices de desvio dos materiais do
aterro sanitário.

Isto porque nesses locais os resíduos já serão entregues de forma separada e podem
ser acondicionados em caçambas estacionárias específicas de acordo com o material
ou em outros dispositivos de acondicionamento.

Por se tratar de uma instalação de interesse ambiental visando o incremento do
Programa de Coleta Seletiva e necessitar de áreas relativamente pequenas dentro do
município para sua instalação, tem-se maior facilidade na aquisição e/ou
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desapropriação ou até mesmo locação de pequenos terrenos devido ao interesse
conjunto com a municipalidade.

Os Ecopontos podem ser simplificados em função de especificidades de cada local
contemplando a implantação de uma infraestrutura básica tais como caçambas
estacionárias, placas de identificação, estrutura de apoio operacional, cercamento,
instalações elétricas e hidráulicas de apoio, etc.

Alguns conceitos e premissas devem ser considerados na implantação de Ecopontos
pela municipalidade:


Os Ecopontos devem atender as demandas de recebimento de resíduos em

função à região da cidade em que esteja implantado conforme os dimensionamentos
realizados e nos prazos definidos;


Deve servir a comunidade local no destino de resíduos e materiais e também

ser indutor nas políticas municipais de educação ambiental;


Deve ser uma estrutura racional e de fácil adaptação e que possa ser ampliada,

flexível, atendendo eventuais mudanças locacionais tais como expansão;


Deve criar um impacto visual positivo no local em que é instalado

estabelecendo uma conexão positiva com a comunidade do entorno, ou seja, deve
sempre ser mantido em adequadas condições de organização, limpeza e possuir
identidade visual que facilite sua localização e acesso;


Deve ter um custo reduzido de implantação (materiais de fácil aquisição,

regionais, com alto índice de reaproveitamento e visando a questão de
sustentabilidade econômica e ambiental);


Priorizar o uso do layout/modelo padrão a ser adotado para o município

adaptando-o a cada terreno disponível.


Poderá prever a adoção de parcerias público privadas para a difusão da rede,

conseguir patrocínios, doação de materiais e/ou equipamentos, cessão de locais
desde que as condições sejam previstas em Lei municipal ou similar, no que couber.
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9.6. MANEJO DIFERENCIADO PARA OS RESÍDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Os resíduos de serviços de saúde - RSS são aqueles resultantes de atividades de
serviços de atendimento à saúde humana ou animal (entre outros), que necessitam
de processos específicos para seu manejo com a possibilidade de tratamento prévio
antes da disposição final. A RDC ANVISA Nᵒ 222/2018 é que dita as regras para um
bom gerenciamento dos RSS, de acordo com as etapas na Figura 293.

O presente PGIRS estabelece que o regramento e o gerenciamento dos RSS em
âmbito municipal sejam feitos com base nesta Resolução e no escopo aqui
apresentado.

Vale dizer que o município deverá prever em legislação ou outras normas e
procedimentos administrativos os deveres aos geradores privados por ele fiscalizados
e, tem o dever de implementar ou gerenciar adequadamente quando ele for o gerador
tais como ocorre nas unidades de atenção à saúde públicas e/ou hospitais públicos
existentes.
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Figura 293: Esquema das principais etapas do Manejo de RSS.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - Ampla (2020) a partir da RDC ANVISA n° 222/2018.

A seguir uma breve contextualização dos principais aspectos técnicos a serem
observados em algumas destas etapas do gerenciamento segundo a RDC ANVISA
n° 222/2018.
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Segregação

Refere-se a separação dos resíduos sólidos de serviços de saúde (RSS) que deve ser
realizada no local e momento de sua geração, de acordo com as características
físicas, químicas, biológicas, estado físico e riscos envolvidos.
Acondicionamento e Identificação

Trata-se de colocar os resíduos segregados em sacos impermeáveis e resistentes a
vazamentos para fins de organização e realização do sua guarda temporária posterior
no ambiente das unidades geradoras.

Na fase de acondicionamento é primordial que ocorra a adequada identificação dos
resíduos sólidos que consiste no conjunto de medidas para permitir o reconhecimento
visual dos resíduos embalados, através de etiquetas de identificação ou dos próprios
sacos impermeáveis ou outras embalagens, desde que permitidas e/ou indicadas pela
normativa da ANVISA.

O objetivo do acondicionamento, classificação e identificação dos RSS é permitir o
adequado gerenciamento através de suas características considerando a origem, a
natureza física, química ou biológica e o potencial de risco, visando uma gestão
eficiente. Isto também para que se fomente a preservação do meio ambiente, assim
como do bem-estar e segurança dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente
nas unidades de geração destes resíduos.

Os sacos de acondicionamento, os recipientes de coleta, os recipientes de transporte
e os locais de armazenamento devem ser identificados de acordo com os símbolos,
cores e frases conforme é apresentado na Figura 294, para garantir o correto manejo
dos resíduos.
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Figura 294: Esquema da Classificação e identificação dos Grupos de RSS.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla (2020), a partir da Res. ANVISA n° 222/2018.

É importante que se tenha claro que a adoção desses padrões de identificação visam
padronizar o prévio conhecimento e visualização sobre os potenciais resíduos
gerados e/ou que estejam sendo manejados nas diferentes etapas e, por isso devem
seguir as diretrizes básicas da ANVISA, uma vez que qualquer profissional com devido
treinamento, estará ciente e alertado sobre o conteúdo do acondicionado a partir
desse padrão, que inclusive é baseado em fontes internacionais, validadas e utilizadas
no Brasil.

Os resíduos do Grupo A tem possível contaminação de agentes biológicos que que
podem apresentar risco de infecção. Os do Grupo B contém produtos químicos que
podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente. Já o grupo C se refere
aos rejeitos radioativos e têm um regramento específico para manejo e destinação,
com origem controlada e que devem atender a outras normas de segurança
específica.

No Grupo D se encontram os resíduos que não apresentam risco e são aqueles que
podem

ser equiparados aos resíduos gerados em

residências

e outros

estabelecimentos comerciais. Há ainda o Grupo E o qual se refere aos resíduos
perfurocortantes ou escarificantes, tais como: lâminas de barbear, agulhas, escalpes,
ampolas de vidro, etc., os quais têm potencial risco de acidentes e contaminação e
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por

isso

tem

regramentos

especiais

para

acondicionamento

temporário

especialmente.
Coleta e Transporte Interno

A coleta e transporte dos RSS são o traslado dos resíduos dos pontos de geração até
o local destinado ao armazenamento temporário ou diretamente ao armazenamento
externo, onde ficarão disponíveis para a coleta que deve ser específica ou
especializada (não deve ser em conjunto com a coleta convencional de resíduos
sólidos urbanos). Os resíduos podem passar por uma etapa de tratamento na fonte
(na unidade geradora) com o objetivo minimizar os contaminantes presentes no
resíduo, mas apenas em unidades mais especializadas ou de alta complexidade é que
isso é feito como em hospitais.

O atendimento às regras de coleta garante segurança, pois nesta fase os resíduos
passarão por áreas comuns (acessos e outros espaços das unidades), portanto
devem ser transportados dentro de equipamentos de coleta (carros de coleta)
específicos para tal.

Os resíduos classificados como grupo D devem ser armazenados, coletados e
transportados separadamente dos demais, uma vez que podem ser encaminhados
para destinação através da coleta convencional de resíduos urbanos e até para a
coleta seletiva, se couber. Os resíduos do Grupo C somente podem ser transportados
se estiverem de acordo com as regras estabelecidas pela CNEN (Comissão Nacional
de Energia Nuclear) em suas normativas.
Armazenamento Externo e Coleta e Transporte Externos

Nessas etapas, os resíduos gerados nas unidades de atenção à saúde e outros são
transferidos para recipientes coletores adequados nos quais aguardarão a coleta. Este
local preferencialmente externo deve ser de fácil acesso aos veículos coletores.

As etapas de coleta e transporte externos são o recolhimento dos RSS do
armazenamento externo para que sejam encaminhados para unidades de tratamento
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e disposição final. A coleta deve respeitar as regulamentações do órgão setorial de
limpeza urbana e/outras normativas municipais e os trabalhadores devem utilizar EPIs
(Equipamentos de Proteção Individual) e EPCs (Equipamentos de Proteção Coletiva)
adequados, no que couber. A coleta deve ser feita através de veículo especial,
devidamente preparado e devidamente identificado para os serviços a que esteja
relacionado. Lembra-se ainda que o transporte de RSS é uma atividade passível de
licenciamento ambiental, devido a maioria dos RSS específicos serem considerados
resíduos perigosos segundo a NBR 10.004/2004 (ABNT).
Tratamento Final

De acordo com o Manual de Gerenciamento de RSS da ANVISA (2006), os RSS que
não forem classificados como risco biológico, químico ou radioativo devem ser
direcionados para sua disposição adequada como reciclagem, recuperação,
reutilização, compostagem, aproveitamento energético ou logística reversa. Alguns
resíduos como embalagens de medicamento vazias devem ser dispostos como
rejeitos. Infere-se que a maioria desses resíduos são os do Grupo D.

Os demais resíduos (Grupos A, B, C e E) devem ser encaminhados para tratamento
específico de acordo com sua origem e risco apresentado, visando diminuir o perigo
de contaminação, de acidentes ocupacionais e de danos ao meio ambiente.

A disposição final dos resíduos pode envolver processos como autoclavagem,
descontaminação, incorporação, co-processamento, re-refino, incineração, seguido
de disposição em aterros sanitário ou industrial, conforme alternativa local existente.
Planos de Gerenciamento de Resíduos de Serviços de Saúde - PGRSS

Conforme será abordado de forma mais detalhada neste Plano adiante, os geradores
de RSS são obrigados a elaborar seus Planos de Gerenciamento de Resíduos de
Serviços de Saúde (PGRSS), para garantir o correto manejo dos resíduos, conforme
o Art. 20 da própria Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS (Lei n°
12.305/2010) e também segundo a Res. ANVISA N° 222/2018.
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Importante salientar que o município é o responsável por firmar em lei, decreto ou
outra normativa os procedimentos para fiscalizar os geradores privados de RSS
quanto a elaboração, implementação e monitoramento dos PGRSS. Contudo, quando
o município é o gerador e/ou responsável pela sua geração, tais como nas unidades
básicas de atenção à saúde e outras instituições públicas que gerem RSS, então ele
também deve elaborar e garantir a implementação desses Planos.

O que se observou na fase de diagnóstico é que o município de Belém não possui
PGRSS elaborados de nenhuma unidade pública de saúde, hospitais e congêneres,
o que é uma situação em desacordo à legislação pertinente, bem como potencializa
impactos ao meio ambiente, à geração de resíduos e seu mau gerenciamento nas
unidades, pode causar acidentes e ser um potencial risco à saúde dos trabalhadores
tanto da coleta como das próprias unidade de saúde. É preciso que a SESMA – Sec.
Municipal de Saúde quanto à gestora das unidades geradoras fomente a elaboração
e posterior implementação adequada desses planos no cenário municipal.

O PGRSS também visa a diminuição da geração de resíduos, analisando também o
tratamento e disposição final adequado para cada caso/tipo/grupo de resíduos,
segundo as opções existentes e/ou viáveis no município. Os planos devem ser
revisados anualmente ou sempre que os procedimentos sofrerem alterações que
mudem as necessidades previstas. O Quadro 156 mostra as etapas de
implementação do PGRSS:
Quadro 156: Etapas de Implementação do PGRSS em uma Unidade geradora.
Etapa
Descrição
Avaliar os tipos e quantidades de resíduos de saúde que o
Diagnóstico dos Resíduos Gerados

município gera, classificando de acordo com os grupos.
Identificar pequenos e grandes geradores.
Engloba todas as etapas demonstradas na Figura 1, que

Manejo dos Resíduos Sólidos na

ocorrem na fonte de geração, desde a segregação até a

Fonte Geradora

coleta e transporte externo. Definição de quais resíduos
serão reciclados.

Plano de Coleta de RSS

Concepção do plano de coleta dos RSS de acordo com a
quantidade de resíduos gerada, o tipo de gerador, os tipos
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Etapa

Descrição
de resíduos e a localização das fontes geradoras, criando
um plano com horários e rotas estratégicas.

Análise de Opções de Tratamento e
Destinação Final

De acordo com a infraestrutura do município, delegar
melhores locais e tipos de tratamentos e disposição final
para cada classe de resíduo.

Prevenção de Saúde do Trabalhador

Fornecer material com instruções sobre o uso de EPIs,

e Educação Ambiental

treinamentos obrigatórios e educação ambiental.

Monitoramento e avaliação do
PGRSS

Acompanhamento através de indicadores de eficiência

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla (2020) a partir da RDC ANVISA N° 222/2018.

O PGRSS deve também englobar os princípios da biossegurança, empregando
medidas para prevenir acidentes, assim como medidas para situações emergenciais,
garantindo que todos os profissionais e setores envolvidos estejam cientes de suas
responsabilidades e dos possíveis riscos à sua saúde.

Complementarmente ao apresentado, a nível Nacional, deve-se mencionar a recente
Portaria nº 280, de 29 de Junho de 2020, do Ministério do Meio Ambiente, que
regulamenta os arts. 56 e 76 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, e o
art. 8º do Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020, e institui o Manifesto de
Transporte de Resíduos - MTR nacional, uma ferramenta de gestão e documento
declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de
resíduos, dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e complementa a
Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019.

A portaria referida apresenta-se como instrumento de gestão obrigatório não só para
os resíduos sólidos comuns mas também para os RSS, pois permite a rastreabilidade
e balanço em tempo real da geração de resíduos em todo o território nacional, sejam
resíduos gerados ou recebidos de cada Estado e Município brasileiro, e terão como
base na emissão de três documentos na plataforma, pelos usuários: o Manifesto de
Transporte de Resíduos (MTR), Certificado de Destinação Final (CDF) e Declaração
de Movimentação de Resíduos (DMR).

538

E considerando que atualmente a maioria das empresas já possui um modelo próprio
de MTR e de procedimentos bem estabelecidos para controle e emissão dos mesmos,
é de grande importância de centralizar da emissão destes manifestos diretamente na
plataforma do Governo federal. Na prática, as empresas são obrigadas de possuir o
seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e partir de Janeiro, a emitir seus
manifestos de carga via plataforma do Governo Federal.

Observa-se que a Portaria menciona ainda que os geradores de resíduos deverão
reportar eventuais informações complementares àquelas já declaradas no MTR até o
dia 31 de março de cada ano, referentes ao ano anterior, para elaboração e envio do
Inventário Nacional de Resíduos Sólidos, da data já estabelecida.

9.6.6.1. Proposta para o Manejo de Remédios e/ou Fármacos Vencidos

Este Plano elaborou uma minuta de projeto de lei à título de sugestão para que o
Poder Executivo possa regulamentar e definir o gerenciamento de resíduos de saúde
específicos que são os remédios ou fármacos. A minuta do projeto de lei é
apresentada no item V juntamente com a Política Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos.

9.7. PLANOS DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

O Art. 20 da Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei n° 12.305/2010, estabelece
geradores específicos de resíduos sólidos para os quais fica obrigado a elaboração e
implementação de planos de gerenciamento específicos de resíduos – PGRS,
solicitados a cargo da fiscalização e monitoramento municipal, estadual ou federal,
quanto ao atendimento de regramentos específicos de suas atividades e/ou para o
licenciamento ambiental, por exemplo.

Os geradores sujeitos à elaboração desses PGRS segundo a PNRS:
I - Os geradores de resíduos sólidos previstos nas alíneas “e”,
“f”, “g” e “k” do inciso I do art. 13;
II - Os estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços
que:
a)
gerem resíduos perigosos;
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b)
gerem resíduos que, mesmo caracterizados como não
perigosos, por sua natureza, composição ou volume, não sejam
equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público
municipal;
III - as empresas de construção civil, nos termos do regulamento
ou de normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama;
IV - Os responsáveis pelos terminais e outras instalações
referidas na alínea “j” do inciso I do art. 13 e, nos termos do
regulamento ou de normas estabelecidas pelos órgãos do
Sisnama e, se couber, do SNVS, as empresas de transporte;
V - os responsáveis por atividades agrossilvopastoris, se exigido
pelo órgão competente do Sisnama, do SNVS ou do Suasa.

Os geradores descritos no inciso I do Art. 13 são:
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os
gerados nessas atividades, excetuados os referidos na alínea “c”
(resíduos sólidos urbanos);
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e
instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de
saúde, conforme definido em regulamento ou em normas
estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS;
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa,
extração ou beneficiamento de minérios;

A própria PNRS já estabelece o conteúdo mínimo desses Planos. Quaisquer outras
especificidades necessárias, cabe ao município definir em legislação ou norma
específica, assim como cabe aos Planos observarem o que consta no Plano Municipal
de Gestão Integrada de resíduos sólidos bem como às demais legislações ou normas
técnicas ambientais.

Mesmo que não haja o plano de gestão integrada, esses geradores ainda assim
seriam obrigados a ter seus PGRS no que consta a leis ou procedimentos de suas
áreas de atuação. A Política deixa claro em seu Art. 24, inciso 1°, que no caso de
geradores

não

sujeitos

ao

licenciamento

ambiental

pertinente,

que

o

acompanhamento e a fiscalização quanto à elaboração destes planos são de
competência municipal. O Art. 21 da PNRS (Lei n° 12.305/2010) apresenta o conteúdo
mínimo de um PGRS.

Cabe salientar ainda que a PNRS, bem como outras normativas legais sobre o tema
estabelecem que os Planos de gerenciamento devem ser elaborados, implementados,
operacionalizados e monitorados por profissional e/ou responsável técnico
devidamente habilitado. Cabe ao município ou órgão do ente responsável a sua
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fiscalização e acompanhamento e/ou ao órgão licenciador, sabendo ainda que as
informações devem ser mantidas atualizadas com frequência mínima anual.

Complementarmente ao apresentado, a nível Nacional, deve-se mencionar a recente
Portaria nº 280, de 29 de Junho de 2020, do Ministério do Meio Ambiente, que
regulamenta os arts. 56 e 76 do Decreto nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, e o
art. 8º do Decreto nº 10.388, de 5 de junho de 2020, e institui o Manifesto de
Transporte de Resíduos - MTR nacional, uma ferramenta de gestão e documento
declaratório de implantação e operacionalização do plano de gerenciamento de
resíduos, dispõe sobre o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos e complementa a
Portaria nº 412, de 25 de junho de 2019.

O Manifesto de Transporte de Resíduos - MTR on line é um documento
autodeclaratório que deverá ser emitido gratuitamente e acompanhará o transporte do
resíduo até a destinação final, e será emitido pelo portal do Sistema Nacional de
Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR), descrevendo a carga
transportada, os dados do gerador, transportador e do receptor, e será de utilização
obrigatória pelos geradores de resíduos a partir de 1 de Janeiro de 2021.

E tendo em vista que o MTR é uma ferramenta que cumpre a previsão legal da PNRS
e que faltava para poder fazer a mensuração da quantidade de resíduos gerados,
coletados e incinerados e dispostos em Aterros Sanitários, ressalta-se que as
empresas que descumprirem, receberão multas, podendo até ter suspensa a
operação destas. E mesmo sendo recente a portaria, 4 Estados Brasileiros já estão
utilizando o MTR online, o primeiro foi o Estado de Santa Catarina, seguido do Rio
Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais até o momento, e Pará necessita de
um instrumento como esse, para justamente ter a mensuração e controle da
quantidade de resíduos gerados na cidade.

A Portaria afirma que será de responsabilidade do destinatário final proceder à baixa
dos MTR, com o aceite da carga de resíduos no sistema MTR, no prazo de 10 dias
após o recebimento. Bem como, deve ainda emitir a emissão do Certificado de
Destinação Final (CDF), que atesta a tecnologia aplicada ao tratamento e/ou
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destinação final da carga e assegura ao gerador a destinação ambientalmente
adequada dos resíduos sólidos.

Considerando que o Inventário Nacional de Resíduos Sólidos, instituído pela Portaria,
é um conjunto de informações sobre tipologia, a geração, armazenamento, transporte
e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos. Estas informações
contidas no inventário deverão ser declaradas no MTR. O inventário já é uma
ferramenta de gestão prevista na PNRS, e publicação desta portaria vem reafirmar a
sua relevância e se compromete em disponibilizar a sociedade de forma periódica da
situação dos resíduos no País, sendo um grande avanço para gestão que há muito
tempo necessitava, quando se trata de saber a verdadeira quantidade de resíduos
gerados.

No Quadro 157 seguem as principais perspectivas técnicas que devem ser
observadas e/ou seguidas pelo município tocante à necessidade de cobrança,
fiscalização e elaboração dos PGRS:
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Quadro 157: Perspectivas Técnicas e Responsabilidades para os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS.
Responsabilidades do
Geradores Sujeitos (Art. 20
Lei(s) ou Norma(s)
Responsabilidades do
Responsabilidades do Município
Município quando ele é o
PNRS)
específica(s) existente(s)
Gerador
frente aos geradores
gerador
Elaborar, implementar,
operacionalizar, monitorar e
Geradores de Resíduos de
manter atualizados com
Serviços públicos de
Lei n° 11.445/2007;
frequência anual os PGRS,
saneamento básico
quando ele é o
gerador/operador.
Lei n° 9.974/2000;
Decreto n° 4.074/2002;
Resíduos Agrosilvopastoris
Res. CONAMA n° 334/2003;
NBR 14.719/01;
Elaborar, implementar,
Res. CONAMA n° 307/2002;
operacionalizar, monitorar e
Geradores de Resíduos da
NBR 15112/2004;
manter atualizados com
Exigir a elaboração, implementação
Construção civil – RCC
NBR 15113/2004;
frequência anual os PGRS,
e operacionalização e
NBR 15114/2004.
quando ele é o
monitoramento e atualização.
gerador/operador.
Elaborar, implementar,
operacionalizar, monitorar e
Elaborar, implementar,
Fiscalizar nos termos da legislação
RDC Anvisa n° 222/2018;
manter atualizados com
operacionalizar, monitorar e
ou normas em vigor quando sua
Geradores de Resíduos de
Res. CONAMA n°358/2005;
frequência anual os PGRS.
manter atualizados com
competência (licenciamento
Serviços de Saúde - RSS
Decreto nº 10.388, de 5 de
frequência anual os PGRS,
ambiental e/ou outro instrumento
junho de 2020.
quando ele é o
legal local).
gerador/operador.
Res. CONAMA n° 313/2002;
Res. CONAMA n° 452/2012;
Resíduos Industriais
NR-25 ;
Lei n° 6.938/1981;
Lei n° 12.334/2010;
Resíduos de Mineração
Res. DNPM 237/2001;
Elaborar, implementar,
Res. ANTT n° 5232/2016;
operacionalizar, monitorar e
Serviços e Terminais de
Res. ANTT 420/2004;
manter atualizados com
Transporte
Res. ANAC 116/2009;
frequência anual os PGRS,
NBR 13221/2017;
quando ele é o
gerador/operador.
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Responsabilidades do
Gerador

Responsabilidades do Município
frente aos geradores

Responsabilidades do
Município quando ele é o
gerador

Geradores Sujeitos (Art. 20
PNRS)

Lei(s) ou Norma(s)
específica(s) existente(s)

Geradores de Resíduos
Perigosos

NBR 12.235/1992;
IN IBAMA n° 1/2013;
NBR 10.157/1987;
NBR 11.175/1990;

-

Geradores de resíduos que
não sejam equiparados aos
RSU e/ou domiciliares por
legislação específica ou
volume, natureza,
composição, etc.

Res. CONAMA n° 5/1993;
Lei n° 10.308/2001.

-

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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10. PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS, RESPONSABILIDADES E REGRAS
PARA SERVIÇOS PÚBLICOS DE LIMPEZA URBANA E MANEJO DE
RESÍDUOS SÓLIDOS

Este item visa estabelecer os procedimentos operacionais e as especificações
mínimas a serem adotadas no manejo dos resíduos sólidos e atividades de limpeza
urbana do município de Belém, como também definindo regras para a coleta,
transporte e destinação final de resíduos sólidos e a sua disposição final para seus
rejeitos, observando as Leis no 11.445/2007, no 12.305/2010 e outras normas técnicas
aplicáveis (Quadro 158).
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Etapa

Quadro 158: Especificações e procedimentos mínimos a serem observados no manejo dos Resíduos Sólidos.
Regras Principais
Procedimento
Descrição/Aspectos
Resp./Atuação

Segregar os
Sacos de lixo
resíduos de acordo classificados pela norma
com a sua origem
NBR 9191 ABNT 2008
para a coleta e
que estabelece:
Etapa de acondicionamento
transporte, pois o
dimensões, capacidade
correto
volumétrica, resistência (responsabilidade do gerador):
O gerador deve dispor os
Acondicionamento acondicionamento
ao levantamento e a
resíduos para a coleta
evita acidentes,
queda, resistência a
proliferação de
perfuração estática, a
devidamente acondicionados.
vetores, minimiza
estanqueidade de
impactos visuais e líquidos acumulados no
olfativos e facilita a
fundo e a não
coleta.
transparência.

Coleta Domiciliar
Convencional

Coleta
Convencional: não
há a separação
dos resíduos na
fonte geradora.

NBR 12.980 (ABNT,
1993)
Coleta Convencional:
Caminhão Coletor
Compactador.

A Secretaria Municipal de
Saneamento – SESAN e
empresa(s) prestadora(s) do
serviço(s) de coleta

Deverá ocorrer a segregação obrigatória na fonte
geradora entre resíduos recicláveis secos e
orgânicos/rejeitos (duas frações).
O acondicionamento deverá ocorrer em sacos ou
contentores hermeticamente fechados e dispostos
na via ou lixeiras para a coleta no dia e horário de
sua realização pela empresa e/ou município.
Código de Posturas do município (Lei n° Municipal
7.055/1977 e suas alterações).
Lei Federal n° 12.305/2010 – item sobre
responsabilidade compartilhada.
Conforme Manual de Saneamento (SESAN, 2019).
Deverá ocorrer a regularidade da coleta, ou seja, os
veículos coletores devem passar regularmente nos
mesmos dias, locais e horários, previamente
divulgados à população.
As equipes de coleta deverão utilizar Equipamentos
de Proteção Individual – EPIs nas atividades.
Conforme Manual de Saneamento (SESAN, 2019).

Coleta Domiciliar
Seletiva

Coleta Seletiva: há
separação dos
resíduos na fonte,
por exemplo,
resíduos secos,
orgânicos e/ou
rejeitos.

Coleta Seletiva: deverá
ser utilizado caminhão
com carroceria fechada
e metálica, podendo
também ser utilizado
caminhão compactador
desde que com
compactação reduzida.

A Secretaria Municipal de
Saneamento – SESAN e
empresa(s) prestadora(s) do
serviço(s) de coleta em
consonância às
Cooperativas/Associações de
Catadores de Materiais
Recicláveis existentes

Código de Posturas do município (Lei n° Municipal
7.055/1977 e suas alterações).
Lei Municipal n° 8.595/2007 e Lei n° 8.999/2013.
Lei Municipal n° 7.631/1993.
Equipe (s) de coleta e/ou catadores deverão utilizar
Equipamentos de Proteção Individual – EPIs nas
atividades.
Conforme Manual de Saneamento (SESAN, 2019).
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Etapa

Procedimento

Descrição/Aspectos

Resp./Atuação

Regras Principais
Os Galpões de Triagem em parceria e/ou convênio
com Administração Municipal deverão ser operados
conforme termo de convênio, visando garantir à
máxima produtividade dos mesmos e atingimento
das metas de reciclagem.

Destinação dos
Resíduos
Recicláveis Secos

Encaminhar os
Resíduos Secos
para a reciclagem
após etapa de
triagem

Etapas de triagem dos
resíduos secos,
prensagem e
enfardamento para
comercialização para
indústrias de reciclagem
dos distintos materiais
(papel, plástico, metal,
vidro).

Triagem prioritariamente
através de grupos de
catadores formados por
pessoas de baixa renda,
devidamente organizados
através de Associações e/ou
Cooperativas de Catadores.
Ou empresas terceirizadas
e/ou sucateiros, desde que
devidamente licenciados e
autorizados pelo município.

Manter atualizados:
Documentos de criação das cooperativas ou
associações (estatutos, etc.); Convênios e/ou
contratos com as cooperativas ou Associações de
catadores; Termo de Cessão de Uso (no caso de
cessão de galpões ou espaços públicos); Leis de
utilidade pública, se houver; Alvará de
Funcionamento e do Corpo de Bombeiros; Licenças
Ambientais dos galpões existentes e vinculados ao
município.
Os materiais deverão ser transportados
preferencialmente aos galpões de triagem de
materiais recicláveis operados por cooperativas e/ou
associações de catadores devidamente conveniados
ou contratados ou autorizados pelo município.
Deverá ocorrer o controle quantitativo permanente
para acompanhamento de metas de desvio dos
resíduos secos do aterro sanitário.
Promover a comercialização dos materiais em rede,
visando maior valor no preço dos materiais.

Destinação dos
Resíduos
Orgânicos

Encaminhar os
resíduos orgânicos
para disposição
final
ambientalmente
adequada (aterro
sanitário).

Encaminhar os resíduos
Administração Municipal
orgânicos para
através da SESAN e empresas
disposição final
contratadas para os serviços
ambientalmente
de coleta convencional,
adequada (aterro
limpeza urbana, poda, capina,
sanitário).
etc.

547

Prever legislação própria.
Conforme Manual de Saneamento (SESAN, 2019).

Etapa

Disposição Final

Serviços de
Varrição

Procedimento

Descrição/Aspectos

Resp./Atuação

Regras Principais

Poderá ser feita
compostagem ou
tratamento de
resíduos verdes
originados nas
atividades de poda
e capina.
Encaminhamentos
O aterro sanitário
dos rejeitos e
consiste na utilização de
Projeto de área para disposição final ambientalmente
resíduos orgânicos, técnicas de engenharia
Administração Municipal
adequada na RMB, preferencialmente no modelo de
e parcela dos
visando a minimização
através da SESAN e empresas
consórcio público entre municípios.
materiais
da poluição ambiental
contratadas para os serviços
recicláveis não
através da
ou Consórcios Públicos entre
Obter Licença Ambiental e demais autorizações
enviados para a
impermeabilização da
os municípios da Região
pertinentes;
triagem/reciclagem,
base onde serão
Metropolitana de Belém –
para a disposição
depositados os
RMB.
Atender Legislação Ambiental pertinente, para
final
resíduos, compactação
monitoramentos e controles.
ambientalmente
e tratamento do
adequada.
chorume gerado.
Os serviços deverão ocorrer conforme Plano de
A varrição pode ser
Varrição, contendo minimamente os locais, equipes,
mecanizada ou manual.
equipamentos e extensão de vias dos serviços a
serem executados.
O serviço de varrição
Consiste na
mecanizada é indicado
Deverá ocorrer a segregação dos resíduos no
limpeza das vias
em locais com trânsito
Administração Municipal
momento da execução dos serviços em: Resíduos
ocorrendo em geral
intenso e requer
através da SESAN e empresas Secos e Resíduos Orgânicos (e rejeitos) sendo os
nos locais de maior
maquinário especifico.
contratadas para os serviços mesmos devidamente acondicionados para posterior
circulação de
de varrição.
coleta e destinação adequada. Os resíduos secos
pessoas no
A varrição manual
deverão ficar dispostos para serem coletados pela
município.
ocorre com auxílio de
coleta seletiva. Resíduos orgânicos e rejeitos
equipamentos como
enviados para aterro sanitário.
vassoura, pá e lixeira de
120 litros com rodinhas.
Rotas com grande geração de resíduos orgânicos
(sazonal- outono) proveniente de folhas e frutos de
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Etapa

Procedimento

Descrição/Aspectos

Resp./Atuação

Regras Principais
arvores deverão ter projeto especifico visando a
compostagem destes resíduos.
Equipe de coleta deverá utilizar Equipamentos de
Proteção Individual – EPIs nas atividades.
Conforme Manual de Saneamento (SESAN, 2019).

Serviços de
Roçagem

Capinação,
raspagem e
caiação de vias e
logradouros
públicos

A roçada pode ser
manual ou mecanizada.
O serviço de
A roçagem manual é
roçagem consiste executada em áreas de
no corte de
difícil acesso, com foices
Administração Municipal
vegetação, a uma tipo bico de gavião‖ e/ou
através da SESAN e empresas
altura de até 5
terçados.
contratadas para os serviços
(cinco) centímetros
de limpeza pública.
acima do nível do
A roçagem mecanizada
solo.
é realizada com
roçadeiras costais, em
canteiros centrais das
principais avenidas,
praças e orlas.
Os serviços de
Capinação e
Raspagem
Serviços são realizados
consistem na
com o emprego da mão
execução manual
de obra da própria
de corte e
equipe, munida dos
Administração Municipal
erradicação de
materiais e
através da SESAN e empresas
vegetação rasteira
equipamentos
contratadas para os serviços
(mato, ervas, etc.)
necessários e
de limpeza pública.
em vias e
suficientes, utilizando-se
logradouros
emulsão de cal
públicos, em
hidratada.
complemento a
esses serviços, é
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Serviço tem sua frequência ditada pela
especificidade local, mobilizada de acordo com as
necessidades e determinações do Departamento de
Resíduos Sólidos DRES, através de programação
específicas para cada local, considerando-se aí sua
recorrência.
Os resíduos verdes deverão ser devidamente
acondicionados e enviados para compostagem.
Equipe de coleta deverá utilizar Equipamentos de
Proteção Individual – EPIs nas atividades.
Conforme Manual de Saneamento (SESAN, 2019).
Serviço tem sua frequência ditada pela
especificidade local, mobilizada de acordo com as
necessidades e determinações do Departamento de
Resíduos Sólidos DRES, através de programação
específicas para cada local, considerando-se aí sua
recorrência.
Os resíduos verdes deverão ser devidamente
acondicionados e enviados para compostagem.
Equipe de coleta deverá utilizar Equipamentos de
Proteção Individual – EPIs nas atividades.
Conforme Manual de Saneamento (SESAN, 2019).

Etapa

Limpeza de
praças, feiras e
mercados

Regras Principais
Procedimento
Descrição/Aspectos
Resp./Atuação
executado os
serviços de
caiação (pintura)
de guias e postes.
Os serviços de
limpeza de praças
Os resíduos destas áreas são coletados,
feiras livres e
transportados, por caminhão da terceirizada, e
mercados, consiste
descarregados nos locais autorizados pela SESAN.
na varrição e
manutenção da
Devido serem locais
Administração Municipal
Deve-se priorizar a coleta diferenciada dos resíduos
limpeza e lavagem
fixos as equipes são
através da SESAN e empresas
orgânicos gerados em feiras e mercados para
dos espaços
distribuídas conforme
contratadas para os serviços
tratamento através da compostagem.
públicos, suas
planejamento do DRES.
de limpeza pública.
dependências e
Equipe de coleta deverá utilizar Equipamentos de
áreas do entorno,
Proteção Individual – EPIs nas atividades.
considerando ainda
as orlas e pontos
Conforme Manual de Saneamento (SESAN, 2019).
turísticos
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS, 2020.
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11. FORMAS E LIMITES DA PARTICIPAÇÃO DO PODER PÚBLICO LOCAL NA
COLETA SELETIVA E LOGÍSTICA REVERSA

A logística reversa é um "instrumento de desenvolvimento econômico e social
caracterizado por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a
viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para
reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação
final ambientalmente adequada”, segundo o Ministério do Meio Ambiente – MMA,
esquematicamente representado na Figura 295:
Figura 295: Logística Reversa no entendimento do MMA conforme a Lei n° 12.305/2010.

Fonte: Retirado de Sistema Nacional de Informações sobre Resíduos – SINIR, MMA, 2020.

Os resíduos com logística reversa obrigatória são constituídos por: produtos
eletroeletrônicos; pilhas e baterias; pneus; lâmpadas fluorescentes (vapor de sódio,
mercúrio e de luz mista); óleos lubrificantes (seus resíduos e embalagens) e os
agrotóxicos (seus resíduos e embalagens).

O Art. 33 da Lei no 12.305/2010 estabelece que:
Art. 33. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de
logística reversa, mediante retorno dos produtos após o uso pelo
consumidor, de forma independente do serviço público de
limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os
fabricantes, importadores e comerciantes.
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Ainda, é importante citar que:
Art. 33. § 7o: Se o titular do serviço público de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos, por acordo setorial
ou termo de compromisso firmado com o setor empresarial,
encarregar-se de atividades de responsabilidade dos
fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes nos
sistemas de logística reversa dos produtos e embalagens a que
se refere este artigo, as ações do poder público serão
devidamente remuneradas, na forma previamente acordada
entre as partes.

Cabe ainda citar que a Política estabelece o esquema da logística reversa também
para as embalagens:
§ 1o Na forma do disposto em regulamento ou em acordos
setoriais e termos de compromisso firmado entre o poder público
e o setor empresarial, os sistemas previstos no caput serão
estendidos a produtos comercializados em embalagens
plásticas, metálicas ou de vidro, e aos demais produtos e
embalagens, considerando, prioritariamente, o grau e a
extensão do impacto à saúde pública e ao meio ambiente dos
resíduos gerados.

Atualmente, no Brasil, já estão firmados dentro do âmbito da logística reversa acordos
setoriais para: embalagens de óleos lubrificantes, lâmpadas fluorescentes de vapor
de sódio, mercúrio e luz mista, embalagens em geral e resíduos eletrônicos (Ministério
do Meio Ambiente – MMA e, por exemplo, o Decreto Federal n° 10.240, de 12 de
fevereiro de 2020, o qual regulamentou quanto ao sistema de logística reversa para
produtos eletrônicos e seus componentes de uso doméstico).

Entre tais acordos, o que mais impacta o município é o acordo setorial firmado frente
às embalagens (de produtos não perigosos) em geral, estabelecido em novembro de
2015. Isto porque grande parte do percentual de resíduos sólidos gerados no
município é composta por embalagens.

Ao observar o estudo gravimétrico da coleta convencional realizado no presente Plano
em 2019, por exemplo, pegando-se as frações de papelão/papel, vidro, plásticos
moles e duros e tetrapak o percentual gerado é da ordem de 18,6% do total o que é
bastante representativo. Tais materiais comumente são utilizados como embalagens.
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O acordo setorial para as embalagens previu responsabilidades para a União, os
consumidores, as empresas, os fabricantes e importadores, distribuidores e
comerciantes e para os titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de
resíduos sólidos. Contudo, no que tange a esta última esfera o acordo reiterou o
entendimento de que a responsabilidade e a gestão compartilhada dos resíduos
sólidos são ainda do poder público inclusive no que se refere à organização e a
prestação direta ou indireta dos serviços estabelecidos pela Política Nacional de
Resíduos.

O acordo definiu que não haverá ressarcimento ao poder público municipal dos custos
relativos às atividades provenientes do serviço público de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos, ficando assim o prestador de serviço municipal ainda à margem
do acordo e responsável diretamente pelo manejo de destinação adequada dos
resíduos de embalagens.

Por isso o manejo de embalagens que são a maior parcela encontrada em resíduos
recicláveis secos é responsabilidade municipal através de seus programas de coleta
seletiva, auxiliados na fase de coleta e//ou triagem pelas Associações ou Cooperativas
de catadores formados por pessoas baixa renda, prioritariamente.

Já para os resíduos eletrônicos (Decreto n° 10.240/2020) o qual estabeleceu a
estruturação, implementação e operacionalização de sistema de logística reversa
destes, existentes no mercado interno, o mesmo é claro em seus Arts. 38 e 39 que:
Art. 38. No sistema de logística reversa de que trata este
Decreto, os titulares dos serviços públicos de limpeza
urbana e de manejo de resíduos sólidos não são
encarregados de executar as ações e atividades de
responsabilidade dos fabricantes, dos importadores, dos
distribuidores e dos comerciantes.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, os titulares
dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de
resíduos sólidos poderão realizar, em caráter voluntário, às
suas expensas e desvinculados do sistema de logística reversa,
campanhas ou programas paralelos de destinação final
ambientalmente adequada de produtos eletroeletrônicos.
Art. 39. O disposto no § 7º do art. 33 da Lei nº 12.305, de 2010,
poderá ser aplicado mediante acordo prévio firmado entre a
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empresa ou a entidade gestora e os titulares dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos.

Assim, em resumo tem-se o Quadro 159 o qual expõe as principais obrigações e/ou
atuação do município de Belém frente ao tema da logística reversa:
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Quadro 159: Responsabilidades do Município quanto a Logística Reversa Obrigatória.
Resíduo com
Logística Reversa
Resíduos
Eletrônicos de uso
doméstico

Atuação e/ou Responsabilidade do Município

Aspectos Legais e/ou Normativos

Não há atuação direta, apenas conscientização e/ou educação ambiental em
campanhas ou programas paralelos.

Decreto Federal n° 10.240/2020.

Embalagens de
Agrotóxicos

Compete ao poder público a fiscalização quanto ao cumprimento da coleta, destinação
e retorno das embalagens aos fabricantes, distribuidores, comerciantes, etc.
Poder público pode atuar em programas educativos e estímulo à devolução das
embalagens vazias por parte dos usuários.

Óleo lubrificante
usado ou
contaminado

Compete ao poder público a fiscalização quanto ao cumprimento da coleta, destinação
e retorno para reciclagem do óleo lubrificante usado ou contaminado.
Município pode estar atuando quanto ao licenciamento ambiental de atividades
potencialmente usuárias e/ou geradoras de óleos lubrificantes para que cumpra a
legislação federal.

Pilhas e/ou baterias

Compete ao poder público a fiscalização quanto ao cumprimento da coleta, destinação
e retorno das embalagens aos fabricantes, distribuidores, comerciantes, etc.

Pneus

Compete ao poder público a fiscalização quanto ao cumprimento da coleta, destinação
e retorno das embalagens aos fabricantes, distribuidores, comerciantes, etc.
Município poderá fazer convênio com a RECICLANIP para pequenos geradores e/ou
quando o poder público é o gerador ou ainda pneus coletados em ações de prevenção
de dengue e outras endemias.

Instrução Normativa do IBAMA n° 1,
18/03/2010.
Res. CONAMA N° 416/2009.
Lei Municipal n° 8.301/2004.

Lâmpadas
Fluorescentes de
vapor de sódio,
mercúrio e luz
mista

Compete ao poder público a fiscalização quanto ao cumprimento da coleta, destinação
e retorno das lâmpadas aos fabricantes, distribuidores, comerciantes, etc.

Conforme o Acordo setorial publicado no
Diário Oficial da União - D.O.U
12/03/2015.

Compete ao poder público a fiscalização quanto ao cumprimento da coleta, destinação
e retorno das embalagens aos fabricantes, distribuidores, comerciantes, etc.

Conforme o Termo de compromisso
publicado no Diário Oficial da União D.O.U 27/12/2018.
Ações estão em fase inicial de
implementação em nível nacional.

Embalagens de aço
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Lei Federal n° 7.802/1989 e sua
alteração Lei n° 9.974/200;
Decreto Federal n° 4.074/2002;
Res. CONAMA 465/2014.
Res. CONAMA 362/2005;
Conforme o Acordo setorial de
embalagens plásticas dos óleos
lubrificantes publicado no Diário Oficial
da União - D.O.U em 07/02/2013.
Outras resoluções da ANP – Agência
Nacional do Petróleo e gás.
Instrução Normativa do IBAMA n° 08 de
0309/2012.
Res. CONAMA n°401/2008;
Lei Municipal n° 9.007/2013;
Lei Municipal n° 8.114/2002

Resíduo com
Logística Reversa

Atuação e/ou Responsabilidade do Município

Aspectos Legais e/ou Normativos

Baterias de
chumbo ácido

O município não possui ações diretas, devendo apenas fiscalizar ou orientar a cadeia
produtiva de baterias de chumbo para atender ao Acordo setorial e/ou PNRS.

Conforme o Acordo setorial publicado no
Diário Oficial da União - D.O.U
27/09/2019.

Município é o responsável pela coleta seletiva, triagem, destinação, comercialização
de embalagens plásticas, através de seus programas de coleta seletiva com apoio às
Associações e/ou Cooperativas de catadores, o que inclui as atividades de
Conforme o Acordo setorial publicado no
Embalagens
conscientização, campanhas e educação ambiental.
Diário Oficial da União - D.O.U
plásticas em geral
Poderá firmar apoio com empresas privadas ou com governo federal e ter acesso à
27/11/2015.
recursos públicos, financiamentos e outros para implantação de infraestrutura à coleta
seletiva, etc.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020 a partir de informações do Ministério do Meio Ambiente – MMA e legislações citadas.
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III – PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

1. PROPOSIÇÃO DOS PROGRAMAS, PROJETOS E AÇÕES

1.1. PROGRAMA DE UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS
Projeto de Ampliação dos LEV’s- Locais de Entrega Voluntária

O Projeto de Ampliação da Rede de LEV`s visa auxiliar o atingimento das metas de
desvio de resíduos secos do aterro sanitário e, logística reversa de embalagens,
sendo esta última, parcela majoritária dos materiais coletados por sistema de coleta
seletiva através de LEV`s.

Conforme já apresentado na etapa de Diagnóstico, a Prefeitura de Belém, através da
SESAN, vem desenvolvendo ações para ampliação da participação popular na coleta
seletiva apresentando alternativas complementares ao modelo de coleta porta-aporta, como a utilização de Locais de Entrega Voluntária – LEV’s em diversos pontos
da cidade. Deste modo, o presente projeto visa ampliar e melhorar a rede de LEV’s já
existente.
Os LEV’s serão locais aptos a receber da população em geral os materiais recicláveis
secos (embalagens em geral) já segregados previamente, conforme modelo ilustrativo
apresentado na Figura 296.
Figura 296: Modelo de LEV já utilizado no município.

Fonte: Arquivo Técnico Consórcio EGIS – Ampla, 2019.
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Propõe-se para os LEV’s uma logística de averiguação da situação em cada local
implantado, se confirmado que o contêiner está no nível máximo para seu
esvaziamento, a coleta será realizada. A logística de coleta dependerá, portanto, de
alguns fatores, tais como: movimento do local, conscientização da população,
conservação dos LEV’S e a época do ano. Uma maior demanda de coleta deverá
ocorrer nos períodos de festas comemorativas e feriados.
Tendo em vista que os LEV’s serão estruturas de apoio à coleta seletiva recebendo
principalmente materiais recicláveis secos (embalagens, etc) a destinação prioritária
desses será as unidades de triagem (Galpões) das Cooperativas e/ou Associações
de Catadores.


Projeto LEV’s em Supermercados

O projeto prevê inicialmente uma parceria com os principais supermercados locais
onde poderão ser previstos a implantação de LEV’s com capacidade mínima de 2.500
litros. Como ocorrerá a triagem dos materiais nos Galpões de Triagem, para este
projeto não se considerou o modelo de mini-estações de coleta seletiva com a
implantação de LEV’s por tipo de material.

Deverá ser considerado em cada local área necessária para estacionamento de
veículos que forem utilizar o LEV, bem como área para manobra do caminhão munck
para a coleta dos materiais. A implantação de LEV’s em parceria com supermercados
pode ser uma alternativa que possibilite a minimização das depredações nos LEV’s,
tendo em vista que estes locais, em geral, possuem algum tipo de vigilância e ficam
próximos ao local de grande circulação de pessoas e funcionários. Ainda pode-se
considerar uma ação voltada também a logística reversa de embalagens.


Projeto LEV – Vidro

Nos locais com maior geração de vidro serão previstos LEV’s específicos para estes
resíduos. A utilização de LEV de vidro visa uma otimização no sistema de coleta
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seletiva porta-a-porta, com a redução da presença de vidros na massa dos materiais
recicláveis, e consequente diminuição dos acidentes de trabalho relacionados aos
coletores, que frequentemente ocorrem no atual sistema. Além disso, contribui para o
aumento do índice de desvio desse material do aterro sanitário.
O projeto prevê inicialmente a implantação dos LEV’s para vidro nas áreas
gastronômicas do município.


Pontos de Troca – Ecocelpa (Equatorial Energia)

Com relação a modalidade de Pontos de Troca, atualmente já existe no município de
Belém a iniciativa da Concessionária de Energia Elétrica do Pará (CELPA), hoje
denominada Equatorial Energia, conforme já descrita na etapa de diagnóstico.

Nesta modalidade a população é incentivada a separar os resíduos recicláveis em
suas casas e levá-los aos pontos de coleta estabelecidos pela companhia energética,
onde podem realizar um cadastro e trocar seus materiais recicláveis por desconto na
conta de energia. Como esta é uma iniciativa privada, porém que impacta no desvio
de materiais secos do aterro sanitário, sugere-se uma parceria entre o município e a
companhia de energia para criar estratégias de divulgação e possível ampliação deste
modelo de coleta.

Uma das ações primordiais desta parceria deverá ser o fornecimento do quantitativo
coletado à SESAN e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente (SEMMA) para compor
os dados de reciclagem municipal (acompanhamento das metas de desvio dos
resíduos recicláveis secos). Sobre o destino a ser dado a estes materiais, apesar da
prioridade de envio as Cooperativas e/ou Associações existentes em Belém, caberá
à empresa fornecedora de energia elétrica sua destinação.


Pré-dimensionamentos e principais ações

Para o município de Belém considerou-se a nível de pré-dimensionamento a
implantação de um LEV para cada 20.000 habitantes, devendo ser alocados por
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Zonas de Gestão, conforme apresentado no Quadro 160. Contudo, esta relação
populacional adotada como premissa resultaria em uma quantidade baixa de LEV’s a
Outeiro e Mosqueiro e, conforme discutido com técnicos da Prefeitura Municipal de
Belém, por serem áreas sujeitas à sazonalidade de períodos de férias, veraneio e
atividades turísticas com intensa movimentação de pessoas e serviços, definiu-se
maior quantidade dessas estruturas de apoio à coleta seletiva para essas localidades.
Quadro 160: Dimensionamento de LEV’s segundo atendimento à população.
Zonas de Gestão
Sede
Icoaraci
Outeiro
Mosqueiro
Rural *
1
921.266
508.665
41.260
36.926
21.250
População (hab.)
Estimativa LEV’s (unid.)

46

25

2

2

2

LEV’s Existentes

28

3

2

2

0

LEV’s a Implantar

18

22

12

12

2

1

(Ano base 2021). Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Para a zona rural deverá ser considerado modelo específico de LEV considerando as
particularidades locais e logística de coleta. Pelo critério técnico de 01 LEV por 20.000
habitante seria necessária a implantação de 01 LEV para a população rural. No
entanto, esta população encontra-se dispersa no município, assim serão previstas 02
unidades de LEV’s na Zona Rural, sendo uma na Ilha de Cotijuba e uma na Ilha do
Combu. Em Cotjuba considera-se o critério preponderante de população (7.248 hab.)
e suas características urbanas conforme Plano Diretor, e a Ilha do Combu merece
destaque o setor gastronômico que é potencial gerador de resíduos secos.
Quadro 161: Detalhamento do Projeto de Ampliação dos Locais de Entrega Voluntária –LEV’s.
Projeto
Ação
Prazo
Identificação de áreas para implantação de LEV’s nos locais
pretendidos (Zonas de Gestão)
Projeto de
Ampliação dos
Locais de

Definição de estratégias de parcerias LEV’s (Supermercados
e polos gastronômicos (vidro).

Parceria público-privada,

Ano 1

patrocínios, etc.

Entrega

Definição de mecanismos de comunicação e mobilização

Voluntária –

social sobre os LEV’s Implantados em cada local e ações de

LEV’s

Ano 1

Ano 1

Educação Ambiental
Implantar 22 unidades

Ano 2

Implantar 22 unidades

Ano 3

Implantar 22 unidades

Ano 4
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Reposição de 20 unidades

Ano 9

Reposição de 10 unidades

Ano 13

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

A locação dos LEV’s deverá ser objeto de estudo técnico específico da Prefeitura de
Belém (SESAN) uma vez que é preciso considerar aspectos locais tais como tráfego,
espaço útil, acesso ou trânsito de pessoas, público-alvo, logística operacional de
coleta, sazonalidade de atividades vinculadas ao turismo, entre outros fatores, a
disponibilidade de espaços públicos próprios ou cedidos através de parcerias, etc.

Entretanto para fins de localização esquemática, elaborou-se um mapa temático que
apresenta a quantidade de LEV’s definidos neste Plano quanto à sua necessidade de
disponibilização às Zonas de Gestão e em relação ao prazo indicado para fins de
planejamento (Figura 297).
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Figura 297: Localização Esquemática dos LEV’s por Zonas de Gestão.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.
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Projeto de Rede de Ecopontos
Para viabilizar o manejo de resíduos da construção civil – RCC, resíduos verdes,
resíduos do açaí, resíduos volumosos e também potencializar o desvio de materiais
recicláveis e outros, o município deverá implantar Rede de Ecopontos.

Adotando-se as Zonas de Gestão de resíduos sólidos como referência espacial e as
respectivas projeções de geração chegou-se à estimativa de necessidade de
Ecopontos municipais (Quadro 162) ao longo do horizonte de planejamento. Para a
ZG Sede foram estabelecidos a necessidade de mais unidades (02), uma no prazo
imediato e outra no curto prazo conforme solicitação da Prefeitura Municipal, uma vez
que as interferências e necessidades frente aos serviços de coleta e de limpeza
urbana são mais acentuadas nesta localidade. Também foi incluído mais um Ecoponto
no curto prazo na ZG de Outeiro, independente da relação de dimensionamento
adotada, visando atender melhor à localidade.
Quadro 162: Dimensionamento de Ecopontos segundo atendimento à população.
Zonas de Gestão

Pop. hab. (Até Ano 8)

Pop. hab. (Até Ano 12)

Pop. hab. (Até Ano 20)

Sede

907.929

894.935

856.088

Icoaraci

539.022

551.463

565.254

Outeiro

48.358

50.351

51.720

Mosqueiro

52.393

65.004

95.046

Quantidade Ecopontos Indicados a serem Implantados por Prazo e Ano de Implantação
Zonas de Gestão

Prazo Imediato

Curto Prazo

Médio Prazo

Longo Prazo

Sede1

02 (Ano 2)

02 (Ano 6)

01 (Ano 10)

-

Icoaraci1

-

01 (Ano 4)

01 (Ano 10)

-

Outeiro2

-

01 (Ano 4)

01 (Ano 12)

-

Mosqueiro2

-

01 (Ano 4)

-

01 (Ano 15)

Ilha Cotijuba3

-

-

01 (Ano 10)

-

1

2

3

Critérios: A cada 250.000 habitantes; A cada 50.000 habitantes. Implantação arbitrada para
atendimento da Ilha.
Fonte: Elaborado por Consórcio Egis-AMPLA, 2020.

Vale salientar que a adoção dos prazos considerou a possibilidade de implantação
gradativa, uma vez que a implantação desse tipo de estrutura requer não apenas a
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busca de áreas locais aptas e procedimentos administrativos, como a injeção de
recursos e pessoal para sua viabilização.

Tendo em vista que as populações projetadas por Zona de Gestão são bem
discrepantes entre si no início de horizonte de plano e ao final, os critérios básicos a
seguir:


Zonas com população menor, utilizou-se do patamar de ao menos um
Ecoponto a cada 50.000 habitantes.



Zonas com população maior, adotou-se o patamar de ao menos um Ecoponto
a cada 250.000 mil habitantes.



Definição de mais unidades conforme demandas específicas locais repassadas
pela Administração Municipal.

Para as Zonas Rurais ou Ilhas definiu-se a necessidade de ao menos um Ecoponto
na Ilha de Cotijuba, considerada em parte urbana pelo Plano Diretor de Belém, mesmo
que a sua população residente e a evolução da projeção não cheguem aos patamares
de referência adotados. Isto porque, este tipo de unidade tende a qualificar o manejo
de resíduos gerados nesta Ilha.

Neste caso, entende-se que quanto maior a população a ser atendida, maior potencial
de área útil esses Ecopontos deverão ter, assim como capacidade operacional diária,
ou então adoção de áreas menores, porém dispostas em locais acessíveis a essa
população dentro da zona de gestão e sua abrangência, podendo ser de forma
descentralizada ou dispersa.

O município deverá ter ciência que as unidades operacionais devem ser conhecidas
pela população, deve haver boa divulgação de seus serviços, bem como estarem à
disposição onde os resíduos sejam gerados.

Recomenda-se ainda que essas áreas possam ser privilegiadas a serem implantadas
em áreas de passivo ambiental e/ou de disposição inadequada pela população, o que
serve de remediação e/ou recuperação, bem como atende à geração local de resíduos
mais expressiva e serve ainda de conscientização indireta da população sobre o tema.
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Tendo em vista a própria situação do município mostrada na fase de diagnóstico com
várias áreas e locais de disposição inadequada desses resíduos pela própria
população (no geral pequenos geradores diários, que os dispõe na rua, terrenos vagos
e cursos de água ou canais), recomenda-se que os Ecopontos sejam instalados em
áreas próximas a essas populações/geração. A instalação dessas unidades deverá
atender prioritariamente a porção urbana do município.

Como forma de tornar a implantação gradativa, sugere-se que a quantidade de
Ecopontos para as Zonas de Gestão da Sede e de Icoaraci seja feita entre os períodos
de plano curto e médio. Por este motivo, mesmo a fração populacional ainda no curto
prazo indicar necessidade, deixou-se ao menos uma unidade de Ecoponto para o
prazo seguinte (médio prazo). O prazo emergencial consolidará as fases de
planejamento, prospecção de áreas, realização dos projetos e licenciamento
ambiental das unidades previstas no município.

Com base neste dimensionamento tem-se que o município de Belém deverá implantar
um total de 12 unidades de Ecopontos espalhados pelas regionais de modo a viabilizar
progressão nos quantitativos de resíduos que sejam desviados do Aterro sanitário,
bem como favorecendo a coleta seletiva voluntária e a responsabilidade
compartilhada também pelos resíduos da construção civil, inservíveis (volumosos),
resíduos verdes e do açaí. O município não possui nenhum Ecoponto ou similar
implantado, apenas áreas de bota-fora, sem que haja nenhum tipo de segregação ou
potencial reciclagem prévia dos materiais.

Na Figura 298 tem-se a localização esquemática da rede de ecopontos proposta, por
Zona de Gestão.
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Figura 298: Localização Esquemática da Rede de Ecopontos por Zonas de Gestão.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.
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O layout dos Ecopontos deverá considerar as dimensões a serem adaptadas em
função do(s) terreno(s) a serem escolhidos pela municipalidade, uma vez que este
tipo de unidade pode ser adaptado em terrenos de quaisquer tamanhos.

São ações para o Projeto de Rede de Ecopontos o que se apresenta no Quadro 163:

Projeto

Quadro 163: Ações ou Etapas do Projeto da Rede de Ecopontos.
Ação
Prazo
Identificação de áreas públicas para implantação de
Até Ano 3
Ecopontos nos locais pretendidos (Zonas de Gestão)
Definição de estratégias de parcerias para implantação
de infraestrutura de Ecopontos (Parceria públicoAté Ano 3
privada, patrocínios, etc.)
Definição de mecanismos de comunicação e
mobilização social sobre os Ecopontos ações de
Ano 3
Educação Ambiental
Qualificação de mão-de-obra do projeto; definição da
Ano 3
logística operacional.
Implantação de 02 Ecopontos Sede
Ano 2
Implantação 03 Ecopontos (Icoaraci, Mosqueiro e
Ano 4
Outeiro)
Implantação de 02 Ecopontos (Sede)
Ano 6
Implantação de 03 Ecopontos (Sede, Icoaraci e Ilha de
Ano 10
Cotijuba)
Implantação de 01 Ecoponto em Outeiro
Ano 12
Implantação de 01 Ecoponto em Mosqueiro
Ano 15
Realizar
cadastramento
contínuo
de
freteiros/carroceiros e população que acessam
Todo o Horizonte
Ecopontos para fins de banco de dados municipal
sobre as unidades
Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio Egis-AMPLA, 2020.

A logística operacional deverá, portanto, seguir a retirada sistemática dos resíduos
diariamente ou com frequência que dê acessibilidade e permita a colocação de
resíduos pela população diariamente. Os RCC neste caso seriam destinados à área
de bota-fora mais próxima (Resíduos Classe A, inertes).

Os demais resíduos eventualmente recebidos no Ecoponto, tais como os recicláveis
secos, seriam destinados à Associação ou Cooperativa mais próxima, inserida na
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Zona e/ou proximidade. Outros resíduos como resíduos verdes seriam destinados à
tratamento específico, assim como as alternativas ao caroço do açaí. Resíduos sem
a possibilidade de tratamento ou destinação ambiental diferenciada seriam levados
ao aterro que atenderá o município.

Cada Ecoponto deverá considerar ao menos um funcionário, o qual será o
responsável por receber a população, orientar sobre o adequado acondicionamento
dos resíduos por tipo e nos locais indicados, bem como auxiliar a organizar o local,
mantê-lo em boas condições, fazer a vigilância no horário de funcionamento bem
como o cadastramento de informações das pessoas, tipos de resíduos deixados no
local e a quantidade, formando um banco de dados histórico da Rede de Ecopontos.
Este funcionário poderá ser o responsável a comunicar o setor de logística operacional
para que faça a coleta dos materiais, sempre que necessário, por tipo preponderante.
Projeto de Manutenção e Ampliação dos Serviços de Manejo de RSU
Os serviços para manejo de resíduos sólidos urbanos – RSU em Belém deverão ser
tal que atendam adequadamente à população, ao incremento gradual da geração de
resíduos e as condições de limpeza e conservação urbana em todo o horizonte de
planejamento.

Têm como objetivo também garantir o atendimento às metas de universalização do
Plano que foram previstas com base no crescimento gradual bem como na
organização das Zonas de Gestão em Resíduos Sólidos já apresentadas.

Os serviços básicos relacionados a manejo de resíduos sólidos urbanos a serem
considerados públicos são:


Serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares, comercial,
feiras livres e mercados e de resíduos de serviços de saúde (RSS) dos
estabelecimentos municipais;



Serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos inertes (entulhos diversos);



Coleta e/ou transporte de resíduos sólidos recicláveis;
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É importante salientar que nos casos de geradores comerciais, de prestação de
serviços e similares a coleta é de responsabilidade do Poder Público municipal quando
da geração diária por estabelecimento for de até 200 litros/dia.
Já para entulhos diversos, caracterizados como resíduos da construção civil – RCC o
serviço poderá ser prestado pelo município a geradores domiciliares ou comerciais a
eles equiparados, cuja geração seja de até 1 m 3/mês. Geradores que não entram
nessas características são responsáveis pelo próprio manejo e destinação dos
materiais, de forma diferenciada à coleta específica municipal, devendo ainda
estabelecer um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos – PGRS, já definido
neste Plano e em legislações pertinentes como a própria PNRS, Lei n° 12.305/2010,
Art. 20.

O Plano não possui a competência ou caráter operacional de fixar procedimentos para
estes serviços e sim tem o objetivo de dar as diretrizes para seus ordenamentos. O
poder público municipal, neste caso representado pela SESAN/DRES é quem possui
as atribuições, no caso dos serviços de manejo de RSU e de limpeza e conservação
urbana, sendo os responsáveis por operacionalizar os serviços de maneira local,
promover as referências contratuais da prestação dos serviços, definição de
quantitativos e aparelhamentos necessários, bem como realizar o acompanhamento
dos mesmos.

Por isso, a organização dos serviços e de seus respectivos contratos ou prestação
dos mesmos deve ser tal que atenda às necessidades locais, de equipamento, mãode-obra e emprego de técnicas ou tecnologias viáveis técnica e economicamente
previstas e/ou definidas pela SESAN/DRES. Neste Plano dar-se-á as recomendações
mínimas por Zonas de Gestão instituídas.
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2.1.3.1. Serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares,
comercial, feiras livres e mercados, resíduos de serviços de saúde
municipais

A realização/organização dos serviços de manejo de RSU tocante à coleta
convencional será definida pela Administração Municipal ao longo do período de
planejamento conforme as necessidades operacionais específicas de cada setor ou
localidade a ser atendida. Recomenda-se que futuros contratos ou concessões sejam
definidos em razão da organização das Zonas de Gestão de Resíduos Sólidos deste
Plano, no que couber, visando acompanhamento das metas de desvio e podendo-se
utilizar os dados do estudo de projeção de resíduos sólidos.

Entretanto, os roteiros de coleta convencional devem ser estabelecidos e
operacionalizados localmente considerando os aspectos técnicos peculiares que não
fazem parte do presente Macroplanejamento. A definição de roteiros, frequências de
coleta e da quantidade de resíduos sólidos, entre outros critérios técnicos são aqueles
que definirão a quantidade de equipamentos, veículos e equipe de apoio à coleta
como coletores e motoristas ao longo dos anos.

O mesmo vale para a definição de roteiros ou equipamentos específicos e equipe para
a coleta convencional que pode ser diferenciada em feiras e mercados, à critério de
projetos e dimensionamentos específicos da administração municipal.

Nos estabelecimentos municipais (públicos) geradores de resíduos de serviços de
saúde (RSS) também há necessidade de definição de quantitativos específicos de
veículos, equipes e roteiros uma vez que o manejo desses resíduos possui
regramento e técnicas específicas a serem observados segundo, por exemplo, a RDC
ANVISA n° 222/2018 e/ou outras regulamentações por serem considerados também
resíduos perigosos e/ou contaminados.

Importante salientar que com a proposição de projetos de educação ambiental junto à
população e nos arredores dos pontos de passivos mais relevantes existentes, haverá
tendência da menor necessidade de ação direta da administração pública quanto à
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coleta e manejo de entulhos, os quais muitas vezes são manejados inadequadamente
na coleta convencional de resíduos.

Essa questão também poderá ser tendência quando da implantação do Projeto de
Rede de Ecopontos que serão unidades próximas à população capazes de receber
esses materiais voluntariamente. A capacidade de comunicação, conscientização,
educação ambiental, bem como a progressiva implantação de ações e infraestrutura
de apoio ao manejo de resíduos sólidos tende a desonerar as necessidades de
atuação direta do Poder Público para a garantia da limpeza urbana, por exemplo.

2.1.3.2. Serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos inertes ou entulhos
diversos

A disponibilização de serviços de manejo de RCC, inertes e entulhos é uma forma
paliativa da administração municipal mitigar impactos relacionados ao descarte
irregular da população desses materiais em vias, logradouros, ao longo de canais e
terrenos baldios, cenário bastante preocupante que ocorre no município observado no
diagnóstico. Por isso é importante que a Administração crie um regramento para
geradores acima da geração domiciliar de 1m 3/mês ou aqueles que têm condições
financeiras de pagar pelo serviço de tele entulho, por exemplo.

Por isso as ações do Plano são integradas, pois problemáticas observadas na fase de
diagnóstico podem ser resolvidas não apenas com uma ação, projeto ou programa,
mas vários e gradativos ao longo do horizonte de planejamento, delineados com a
devida participação da população e de outros setores da sociedade.

Os serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos inertes (entulhos diversos) são
prioritariamente aqueles que atendem à coleta de locais com disposição crítica ou
indevida pela população no geral, bem como poderá ser operacionalizada para
pequenos geradores residenciais com até 1 m3/residência ao mês. Foram adotados
conforme dados da SESAN dos dimensionamentos de lotes de prestação de serviços
de ano de referência de 2019.
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Os veículos mais comuns para essas atividades podem ser os caminhões tipo
basculante convencional com capacidade mínima de 10 m 3 com serviço de apoio
manual por equipe que será formada por 02 (dois) ajudantes e o motorista equipados.
A coleta poderá ser programada diária ou por calendário (mutirão) à critério da
SESAN.
Quadro 164: Quantitativos Mínimos para Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos por Zona de
Gestão – coleta e manejo de inertes (entulhos diversos).
Serviço coleta e transporte de inertes (entulhos diversos)
Quantidades Mínimas

Zona - Icoaraci

Zona - Outeiro

Zona - Mosqueiro

Zona - Sede

Prazo Imediato
Veículos

21

03

03

21

Equipe

63

09

09

63

Curto Prazo
Veículos

21

3

3

21

Equipe

63

9

9

63

Médio Prazo
Veículos

21

3

03

21

Equipe

63

9

09

63

Longo Prazo
Veículos

21

03

03

21

Equipe

63

09

09

63

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Os quantitativos não estão considerando veículos reserva, que poderá ser adotado
como 10% da frota (sugestão) e não levou em consideração as questões de tráfego e
trajetos (viagens).

2.1.3.2. Serviços de coleta e transporte de resíduos recicláveis para coleta
seletiva

A coleta seletiva deverá ser realizada prioritariamente por Cooperativas e Associações
de Catadores através de contrato formalizado de prestação de serviços de manejo de
materiais recicláveis. Assim, a determinação da quantidade de veículos levou em
consideração a sua relação com os galpões de triagem existentes e aqueles que serão
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implantados por necessidade de ampliação desta etapa e atendimento às metas de
desvio, como também descentralizar o manejo.

O quantitativo de galpões está apresentado em projeto específico mais adiante neste
documento. Em resumo, para atendimento às metas de desvio dos materiais
potencialmente recicláveis (resíduos secos) serão necessários ao menos 15 galpões
de triagem, ao longo do horizonte de plano. Destes, 10 já existem no município, cuja
localização e maiores informações foram apresentadas no diagnóstico deste Plano.

Recomenda-se que os veículos, portanto, devem atuar em consonância com essas
unidades, localizadas nas Zonas de Gestão de Resíduos Sólidos, prestando auxílio
às Cooperativas e Associações no momento de venda e destinação dos materiais,
mas também aumentando a eficiência e os serviços de coleta seletiva, ou seja, da
obtenção dos materiais.
Os veículos deverão ser utilizados para coleta em Locais de Entrega Voluntária –
LEV’s, contudo entende-se que para manejo dos LEV’s a melhor solução poderá ser
o uso de veículo caçamba ou gaiola aberto equipado com Munck ou guindaste
específico, uma vez que tende a dar celeridade à coleta. Já para atendimento aos
galpões poderão ser adotados caminhões tipo baú com capacidades variadas (6 ou
12 toneladas).
No caso da Ilha de Cotijuba os materiais recicláveis são triados na própria Ilha na
Associação lá existente (ASCAJUBA), porém os materiais segregados devem ser
encaminhados à comercialização no continente. Então, o translado ocorrerá em
frequência a ser definida pela SESAN em conjunto com a Associação, utilizando-se a
embarcação que atende a localidade. O transporte até o comprador/destinador poderá
ser em conjunto com os materiais dos demais grupos localizados na ZG de Icoaraci,
aproveitando o translado.
Projeto de Manutenção e Ampliação dos Serviços de Limpeza Urbana

Este projeto tem como objetivo garantir o atendimento às metas de universalização
do Plano que foram previstas com base no atendimento gradual das áreas urbanas
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organizadas nas Zonas de Gestão de Resíduos com serviços de limpeza e
conservação urbana. Os serviços básicos relacionados a limpeza urbana a serem
considerados públicos são:


Varrição, Limpeza, Conservação de Vias;



Roçagem Manual e Mecânica;



Limpeza e Lavagem de Feiras e Mercados;



Limpeza de Vias, Logradouros Públicos e Áreas Destinadas a Eventos
Temporários;



Serviços de mutirão realizados pela equipe de apoio às Agências Distritais;



Serviços de Capinação e Raspagem;



Caiação de vias públicas;



Limpeza e Conservação de Praças e Áreas Verdes;



Limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais, córregos e canais;



Limpeza de cemitérios.

Os serviços de limpeza urbana relacionados a limpeza e lavagem de feiras e
mercados, limpeza de eventos públicos e limpeza e conservação de praças, áreas
verdes e de dispositivos de drenagem são feitos em relação aos endereços e
localidades desses estabelecimentos, espaços e logradouros públicos distribuídos no
município.

O presente projeto, portanto, tem como finalidade prever as equipes mínimas
necessárias em função da extensão de vias urbanas com pavimentação, que são
aquelas que podem receber serviços como varrição, roçagem ou capina de canteiros
e ainda a caiação de canteiros e meio-fio que, no geral, acompanham esses serviços
de manutenção, caso sejam existentes etc. Vias sem pavimentação não recebem
serviços de varrição, porém podem receber outros como a roçagem e raspagem,
capinação, etc.

Foram definidos quantitativos mínimos para estes serviços em função das relações
operacionalizadas pela SESAN em contratos e/ou editais anteriores para a prestação
de serviços (ano base 2019), contudo os quantitativos detalhados devem sempre ser
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definidos pelos planos operacionais e/ou dimensionamentos técnicos específicos dos
contratos, vistos de forma local ou ainda na programação dos serviços, sendo que os
dados apresentados aqui são apenas diretrizes gerais. No Quadro 165 apresenta-se
estimativa de varredores por zona de gestão.
Quadro 165: Quantidade mínima de varredores em razão da km de vias urbanas pavimentadas,
por Zona de Gestão
Zona de Gestão
Total km de vias urbanas pavimentadas1
Varredores (mín.)
Zona - Sede

890

49

Zona - Icoaraci

540

30

Zona – Outeiro

24

02

Zona - Mosqueiro

90

05

1

Fonte: Dados de quilometragem (km) aprox. de vias urbanas devidamente pavimentadas
obtidas da CODEM (2019).
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Para o dimensionamento de varredores foi considerada produtividade de cerca de
1,50 km/dia por varredor e, ainda a concepção de que as vias pavimentadas devem
receber serviço de varrição no mínimo 02 vezes ao mês (considerado como com 24
dias úteis em média).

As equipes de varrição deverão ser formadas de modo que haja um encarregado para
cada 30 (trinta) varredores ou menos. Cada equipe deverá ter suporte de ao menos
um veículo tipo caçamba basculante (10 m 3) que poderá ficar à disposição no dia de
frente de trabalho ou passar recolhendo os resíduos devidamente acondicionados
após a realização dos serviços em roteiro pré-definido operacionalmente. Deverá
ainda ter acesso a todos os equipamentos acessórios necessários ao bom
desenvolvimento das atividades como vassouras, carrinhos, sacos plásticos, pás,
cones de sinalização, equipamentos de proteção individual – EPI, etc.

É importante destacar que os dados foram previstos à quilometragem de vias
atualmente existentes e que são devidamente pavimentadas. Com o avanço gradual
da disponibilização de pavimentação às ruas e vias urbanas, bem como o
desenvolvimento de novos projetos de loteamentos, as equipes gradualmente devem
ser aumentadas, de modo a atender às novas áreas passíveis de recebimento dos
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serviços. Este plano não considera a execução por mutirões ou por bairros que pode
ser uma alternativa técnica de organização dos serviços.

As demais equipes para outros serviços de limpeza deverão ser formadas por no
mínimo conforme os quantitativos do Quadro 166 por Zona de Gestão de Resíduos
Sólidos:
Quadro 166: Quantitativos Mínimos para Serviços de Limpeza e Conservação Urbana.
Equipe mínima por
Equipamento(s) de
Serviço(s) Mínimo(s)
Zona
Zona Gestão
apoio
Roçagem Manual e/ou
Mecânica

06 roçadores;
Cada uma

21 ajudantes;

01 Caminhão caçamba
10 m3 (por equipe).

01 encarregado.

Capinação, caiação,
raspagem

Cada uma

mercados

01 encarregado;

10 m3 (por equipe).
01 caminhão pipa

02 encarregados
20 funcionários

Zona - Outeiro

01 caminhão pipa

01 encarregados

Zona – Mosqueiro

20 funcionários

01 caminhão pipa

01 encarregado
80 funcionários

Zona - Sede

Limpeza de eventos

01 Caminhão caçamba

40 funcionários

Zona - Icoaraci

Limpeza de feiras e

20 funcionários;

01 caminhão pipa

04 encarregados
20 funcionários;

Cada uma

01 Caminhão caçamba
10 m3

01 encarregado;

01 caminhão pipa

25 funcionários
Limpeza e manutenção
de áreas verdes e

diversos, entre
Cada uma

roçadores e

praças ou parques

01 Caminhão caçamba
10 m3.

auxiliares;
01 encarregado

Equipes de apoio às

Até 30 funcionários

Agências Distritais

Cada Agência

(ou sob projeto

01 Caminhão caçamba

(varrição e outros

Distrital existente

específico)

10 m3.

serviços)

01 Encarregado
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.
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Ainda, merece destaque a limpeza dos 8 cemitérios públicos distribuídos na área da
sede municipal, nos Distritos Administrativos de Icoaraci e Mosqueiro e na Ilha de
Cotijuba, administrados pela Secretaria Municipal de Urbanismo – SEURB. Para estes
locais a SEURB deverá manter equipe fixa para realizar os serviços de capinação,
raspagem, caiação, roçagem, retirada de entulhos e resíduos da área interna em
quantidade compatíveis ao espaço e área de cada cemitério.

No período que antecede feriado Nacional de Finados, tendo em vista a massiva
presença de visitantes nos cemitérios, os serviços devem ser planejados e
antecipados à espera da adequada conservação ao acesso das pessoas. O que
também deve ser objeto de atenção nos pós feriado, uma vez que a colocação de
flores e velas requer sua remoção posterior, destinando os materiais adequadamente
e até mesmo evitando a proliferação de vetores transmissores de dengue e outras
doenças veiculadas a água parada em vasos, por exemplo. Nestes períodos os
trabalhos poderão ser realizados em modo de mutirão ou as equipes podem ser
temporariamente aumentadas, segundo planejamento da SEURB em consonância às
diretrizes e orientações técnicas da SESAN, no que couber. As flores e folhagens
podem ser, por exemplo, encaminhadas para compostagem junto com demais
resíduos verdes da limpeza de espaços abertos.
Com relação aos resíduos de exumação considerados Grupo A – Infectantes a
SEURB deverá manter contrato com empresa especializada para prestação dos
serviços de coleta, transporte, tratamento e destinação final.

Com relação aos cemitérios a SEURB também deverá providenciar junto a SEMMA o
processo

de

licenciamento

ambiental

das

unidades

uma

vez

que

são

empreendimentos considerados de grande impacto ambiental principalmente no solo
e água subterrânea.

A limpeza de dispositivos de drenagem de águas pluviais, canais e córregos foi objeto
de inclusão nas atividades de limpeza urbana na última e recente alteração da Política
Federal de Saneamento Básico (Lei n° 11.445), mais especificamente sobre este
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Inciso do artigo 7º, denominada “Novo Marco Regulatório do Saneamento” (Lei n°
14.026/2020):

Art. 7o Para os efeitos desta Lei, o serviço público de limpeza urbana e de
manejo de resíduos sólidos urbanos é composto pelas seguintes atividades:
...
III - de varrição de logradouros públicos, de limpeza de dispositivos de
drenagem de águas pluviais, de limpeza de córregos e outros serviços, tais
como poda, capina, raspagem e roçada, e de outros eventuais serviços de
limpeza urbana, bem como de coleta, de acondicionamento e de destinação
final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos provenientes dessas
atividades.

Ainda que já seja assim na prática para a maioria dos municípios, anteriormente este
Inciso não atribuía limpeza de dispositivos de drenagem de forma explícita. Para
Belém esses serviços sempre foram executados, uma vez que a cidade possui muitos
córregos e canais de drenagem urbanos, cuja condição de existência de resíduos
sólidos é crítica e foi uma problemática abordada na fase de diagnóstico. Esses
resíduos são encaminhados a esses locais e estruturas não apenas pela ocorrência
de eventos pluviométricos, mas também devido à destinação inadequada de resíduos
pela população no entorno dessas áreas.

Nos locais de existência de comportas, por exemplo, a existência de resíduos sólidos
junto aos canais e próximo dos equipamentos prejudica a sua operação, bem como
pode danificar os equipamentos com facilidade. Motivo pelo qual a remoção de
resíduos deve ser realizada com frequência adequada e devem ser previstas
estruturas fixas e móveis para proteção dessas unidades.

A existência de resíduos sólidos em canais, córregos e outros dispositivos de
drenagem urbana afeta não apenas a paisagem urbana dando ideia de precariedade
e mau asseio urbano, como também são potenciais poluentes da água prejudicando
a qualidade da mesma, afetam os animais e os seus ambientes reprodutivos como
igarapés e mangues, acumulam-se ao longos desses ambientes e podem ser levados
a áreas bem mais distantes dos pontos de geração, afetando comunidades ribeirinhas,
atividades de pesca, unidades de conservação, etc.
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Este tema é bastante amplo e seria possível citar inúmeros impactos socioambientais
associados à presença de resíduos sólidos no ambiente costeiro, fluvial e/ou outros
ambientes naturais, cuja discussão tomaria diversas páginas deste Plano. Tanto o é
que este tema é foco dos Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável – ODS (ONU
Meio Ambiente).

Por causa disso é importante que o Plano determine as ações primárias para que o
município seja um dos agentes à prevenção da presença de resíduos nos canais,
córregos e dispositivos de drenagem urbana. O projeto de Educação Ambiental e
Sustentabilidade é, sem dúvidas, um dos principais a contribuir na melhoria desse
cenário nos médio e longo prazos, uma vez que a população urbana ou ribeirinha é
fator de propagação desses materiais no ambiente em que vivem, mas não só ele
será capaz de remover todo o potencial impacto. É preciso que o poder público
garanta serviços de coleta, limpeza e destinação regulares, de modo que a população
seja inibida a destinar inadequadamente.

As atividades de limpeza urbana associadas à drenagem que podem ser citados:
dragagem de canais; limpeza manual ou mecânica de canais; limpeza, manutenção e
desobstrução de comportas, canais, sistemas de bombeamento (se houver);
inspeções, limpeza e desobstruções de redes de galerias de drenagem urbana, poços
de visita, bocas-de-lobo, sarjetas, etc.

Tendo em vista a condição de Belém com a existência de várias comportas conforme
já descrito no sistema de drenagem urbana, a operação e manutenção dessas
unidades é inserida nesses contratos de prestação de serviços.

A seguir, indica-se uma estimativa de pessoal para realização de atividades com base
em editais do próprio município, sendo que a operacionalização das necessidades
deve ser sempre objeto de verificação da SESAN ano a ano a partir da progressão
das necessidades técnicas locais ou regionais que apenas podem ser definidas com
acurária em projetos de engenharia e manutenção pontuais específicos. A definição
de equipes, equipamentos deve ser objeto de projeto básico prioritariamente por Zona
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de Gestão definida neste Plano ou com base em demandas operacionais à critério
local.
Quadro 167: Quantitativos mínimos para Serviços de Limpezas e Manutenções dos
Dispositivos de Drenagem Urbana.
Equipe mínima por
Equipamentos de
Serviço(s) Mínimo(s)
Zona
Zona e/ou contrato
apoio
Limpeza, dragagem de

20 funcionários

canais

(diversos)

(manual/mecânica)
Limpeza e desobstrução
poços de visita

A serem definidos
por Zona ou
distribuídos em
equipes

Limpeza bocas-de-lobo

compatíveis nos
contratos, à critério
da SESAN/Belém

Desobstrução/limpeza

Escavadeiras,
guindastes, caminhões
basculantes e

02 encarregados

caçamba; Dragas

20 funcionários

Caminhão basculante

02 encarregados

6 m3

20 funcionários

Caminhão basculante

02 encarregados

6 m3

30 funcionários (entre

Caminhão basculante

motoristas, auxiliares)

rede drenagem

8 encarregados

6 m3
08 Caminhões
hidrojato

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

Importante salientar que os serviços de limpeza devem ser realizados de tal forma que
as equipes sejam munidas de materiais, ferramentas e equipamentos mínimos
específicos a cada serviço, bem como determinados equipamentos de proteção
individual – EPI e de sinalização de vias e espaços que garantam não apenas
segurança aos trabalhadores como também à população que trafega pelas
proximidades.

Citam-se os equipamentos ou materiais de apoio tais como carrinhos, pás, enxadas,
roçadeiras, tesourões de jardinagem, foices, pincéis, baldes, vassouras, vassourões,
mangueiras, cones, fitas, lonas, sacos plásticos, etc., bem como todo aparato de
uniformização e proteção, tais como bonés, luvas, sapatos adequados, protetor solar,
etc., uma vez que as atividades são realizadas ao ar livre, sob o sol, etc.

Ainda, com relação a manutenção vale destacar que no planejamento do sistema de
Drenagem previsto no PMSB contempla projetos específicos, a citar, Projeto de
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Limpeza e Desassoreamento da Microdrenagem e Projeto de Limpeza e
Desassoreamento da Macrodrenagem.

As ações que podem ser indicadas para melhorar, ampliar e implementar os serviços
de limpeza urbana ao longo do horizonte de Plano são conforme Quadro 168:
Quadro 168: Ações ou Etapas do Projeto de Manutenção ou Ampliação de Serviços de
Limpeza Urbana.
Projeto
Ação
Prazo
Possuir funcionários específicos e maquinário a
Ano 1 em diante
disposição para a realização das atividades
Realização de Plano Operacional específico para
Ano 1
atendimento ao Carnaval
Projeto de
Manutenção ou
Realização de Plano Operacional específico para
Ano 1
Ampliação de
atendimento ao evento do Círio de Nazaré
Serviços de
Montagem de banco de dados sobre os trabalhos
Limpeza Urbana
realizados, produtividade alcançada por serviço e
quantidade de resíduos gerados por serviço, bem como a
Ano 1
destinação dada a cada material (inventário de resíduos
da limpeza urbana).
Prazo Imediato

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

Os serviços de limpeza pública devem ser planejados através de uma rotina de
trabalho com funcionários específicos para executar as tarefas as quais são propostos
(plano de operação). A falta de controle da produtividade e da frequência de varrição,
poda, capina, roçada, limpeza de boca-de-lobo ou canais, entre outros, pode se tornar
uma dificuldade para a própria execução das atividades de limpeza urbana de forma
otimizada e eficiente.

A maior parte dos resíduos gerados na limpeza pública (varrição, capina, poda) são
formados por resíduos orgânicos que poderiam ser tratados no próprio município,
evitando simples descarte, conforme ocorre atualmente. Sugere-se que os resíduos
orgânicos do sistema de limpeza pública tenham um destino mais nobre, sendo
destinados à compostagem, por exemplo.
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Projeto de Ampliação dos Serviços de Manejo de RSU em Áreas Rurais
ou Ilhas

Este projeto visa atendimento as metas de coleta convencional e seletiva na zona rural
do município. Considerando que a população rural se encontra dispersa, será dado
destaque a ações para a ilha de Cotijuba e a Ilha do Combu que possuem
características específicas quanto ao adensamento populacional.

Cotijuba possui ocupação bem definida e zoneamento específico, tendo parte da ilha
considerada como urbana, com equipamentos e serviços públicos existentes como
abastecimento de água, coleta regular de resíduos, coleta seletiva, unidade de saúde,
pavimentação e drenagem urbana em algumas vias.

A Ilha do Combu é a mais próxima da parte continental, possui pouca população
residente, porém as atividades ligadas ao turismo, a produção e comércio de produtos
locais típicos, restaurantes, algumas pousadas, movimentam o este espaço e a
geração de resíduos sólidos é relevante.

Ambas as ilhas não possuem estrutura de tratamento ou destinação de resíduos
locais, como já visto na fase de diagnóstico, e os mesmos são encaminhados
regularmente à parte insular da sede municipal através de embarcações.

Quanto a Ilha de Cotijuba, utilizando-se as mesmas premissas adotadas para as
outras Zonas de Gestão de resíduos, estimou-se que um (01) veículo é capaz de
atender a toda geração de resíduos sólidos a serem destinados que serão gerados ao
longo do horizonte de planejamento. O emprego de 01 veículo incide equipe mínima
para a localidade de 02 (dois) coletores e um motorista.

Os resíduos deverão ser coletados em frequência a ser definida pela municipalidade
(SESAN), preferencialmente na modalidade porta-a-porta na área mais densamente
ocupada e nas áreas mais distantes poderão ser previstos locais de acondicionamento
temporários dos resíduos para coleta.
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Atualmente a coleta de materiais é realizada com um microtrator e com veículo de
tração animal. Não há impedimento legal para o uso de tração animal às coletas,
principalmente em áreas mais remotas. Porém, há necessidade que a Administração
garanta condições de trabalho e saúde do animal e dos funcionários em seu manejo.
É preferível que, ao longo do horizonte de plano, a SESAN passe a disponibilizar
veículo motor para a realização da coleta na Ilha, dispensando o uso de animal.

Há veículos de pequeno porte que podem ser utilizados em função do transporte do
mesmo até a ilha e/ou tráfego nas vias locais, tais como tobatas, pequenos tratores e
veículos de carga de pequeno porte adaptadas as caçambas abertas, etc.

A logística operacional será tal que os resíduos sejam encaminhados prioritariamente
após a realização da coleta, evitando acúmulo na Ilha. O translado deverá ocorrer por
embarcação própria e destinado aos veículos convencionais de coleta que realizam
o(s) roteiro(s) na localidade de Icoaraci.

A questão da coleta seletiva foi abordada anteriormente, mas indicou-se ao menos
um veículo de apoio (pequeno porte/capacidade) à Associação existente na Ilha de
Cotijuba (ASCAJUBA) e o translado para a comercialização utilizando-se a mesma
embarcação dos resíduos convencionais em frequência adequada, que atenda à
Associação de catadores e possa aproveitar o transporte de resíduos secos triados
das demais associações ou cooperativas existentes na Zona de Gestão de Icoaraci,
já que em termos de logística os resíduos são levados ao Porto de Icoaraci.

A Ilha do Combu deverá ser atendida com coleta regular com um veículo
(embarcação) adaptado, sendo ajustadas as frequências de coleta conforme plano
operacional a ser definido pela SESAN nos contratos de prestação de serviços àquela
localidade. A ilha deverá ter locais de acondicionamento próprios, considerando as
demandas de geração, seja junto ao estabelecimento, seja em pontos pré-definidos,
protegidos para que não tenham acesso de animais, não sejam indevidamente
encaminhados à água ou disposição irregular. A equipe de coleta deverá ser
composta de um barqueiro e ao menos 2 (dois) coletores.
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Quadro 169: Equipamentos e Equipes para coleta de resíduos nas Ilhas de Cotijuba e Combu –
Todo horizonte de plano desde o imediato.
Zona de Gestão
Veículo(s)
Equipe
Rural e Ilhas
Ilha Cotijuba

01 prioritariamente veículo motorizado
carga pequeno porte ou trator

Ilha Combu

01 (embarcação)

01 motorista, 02 coletores
01 barqueiro, 02 coletores

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

Da mesma forma a área rural, de povoados e das ilhas, cuja ocupação é esparsa ou
essencialmente ribeirinha, precisam de ações e serviços disponíveis tocante aos
resíduos sólidos gerados.

Sabe-se que os resíduos de origem orgânica têm mais fácil depuração, podem ser
utilizados no trato de animais ou utilizar-se localmente de técnicas de compostagem
para seu tratamento. Por isso, áreas menos densamente habitadas devem prever
técnicas locais para este manejo.

Contudo, os resíduos sólidos potencialmente recicláveis (secos) são de difícil
depuração na natureza, podem causar impactos às águas, aos animais, ficam
acumulados sobre o solo, podem se tornar locais de abrigo e disseminação de vetores
de doenças como mosquitos transmissores da malária, dengue, zica, febre amarela e
outras doenças comuns no Norte e no Brasil como um todo. Não é incomum que sejam
enterrados ou queimados em áreas onde a coleta é escassa ou inexistente, o que
também é um manejo indevido, porém um dos únicos possíveis encontrados pelas
pessoas quando estão distantes dos serviços regulares.

Por isso, entende-se que o poder público deve atuar nessas áreas, junto às
populações esparsas e ribeirinhas, mitigando os impactos da geração dos resíduos
especialmente os secos, uma vez que o consumo de produtos industrializados é
inevitável, mesmo em áreas mais isoladas, pois essas famílias, pescadores e
residentes acessam os vilarejos e a cidade para adquiri-los.

Indica-se à municipalidade que mapeie localmente as áreas de maior geração local
de resíduos, as comunidades ribeirinhas mais expressivas e passe a coletar os
584

resíduos especialmente os secos e rejeitos em frequência a ser definida, trazendo-os
à porção urbana mais próxima onde há coleta regular. Nessas comunidades poderão
ser previstas estruturas para acondicionamento temporário, tais como lixeiras
comunitárias em pontos estratégicos.

Quanto aos resíduos orgânicos a municipalidade deve atuar capacitando os
moradores para a realização de compostagem doméstica ou comunitária, o
desenvolvimento de hortas domésticas ou comunitárias, uma vez que o manejo
desses resíduos é prioritário a ser realizado localmente. A embarcação que fará a
coleta na Ilha de Combu pode ser utilizada para passagem nas ilhas e comunidades
ribeirinhas, fazendo-se a coleta a cada 15 dias ou 1 vez ao mês (dependendo do local
e do nível de geração local). A municipalidade pode prever uma embarcação própria
para atendimento dessas comunidades esparsas.
Projeto de Adequação da Destinação Final dos RSU de Belém

O Projeto de Adequação da Destinação final dos RSU de Belém envolverá a
formalização de Consórcio Intermunicipal para a Gestão da Disposição Final e
Tratamento dos Resíduos Sólidos incluindo a Região Metropolitana de Belém – RMB.
Este projeto será, portanto, inicializado e desenvolvido em um contexto regional e
visando o partilhamento de soluções técnicas, econômicas, políticas, socioambientais,
privilegiando um consórcio público nos termos das Leis n° 12.305/2010, 11.445/2007,
11.107/2005 e 14.026/2020, principalmente.

Será definida a melhor alternativa técnica que atenda aos municípios da RMB através
de Central(is) de Tratamento de Resíduos – CTRs a serem instaladas em um ou mais
municípios da RMB. As CTRs deverão considerar tecnologias de valorização dos
resíduos sólidos urbanos através da recuperação e aproveitamento energético de
biogás de RSU, e/ou a recuperação e aproveitamento energético por meio de
tratamento térmico de RSU, devendo apenas os rejeitos serem enviados para aterro
sanitário.
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Destaca-se que o presente planejamento já identificou preliminarmente na região
metropolitana de Belém possíveis áreas para a implantação de aterro sanitário.

Além disso, a nova versão do PLANARES (2020), em consulta pública, delineou
metas específicas para esta questão, valorizando o potencial do reaproveitamento
energético dos resíduos para geração energética, produção de biogás e tratamento
térmico.

É preciso salientar que a destinação de resíduos, segundo a Lei n° 12.305/2010, inclui
a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento
energético ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes entre elas a
disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos
ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais
adversos. Assim, as alternativas técnicas na CTR(s) poderão ser variadas.

As ações do Projeto são mostradas no Quadro 170:
Quadro 170: Ações ou Etapas do Projeto de Adequação da Destinação Final de RSU Belém
e/ou Região Metropolitana Belém - RMB.
Projeto
Ação
Prazo
Estudo(s) e elaboração da parte documental e técnica
do Consórcio Público Intermunicipal para a Gestão de
Ano 1
RSU da RMB/Belém
Definição da concepção tecnológica e/ou alternativas
Ano 1
para a gestão de RSU (CTRs)
Homologação do Consórcio junto aos municípios
Projeto de
participantes (Ratificação do Protocolo de Intenções,
Adequação da
formalização da autorização de composição do
Destinação final de
Até Ano 2
consórcio nas respectivas câmaras de vereadores,
RSU – Belém e/ou
formalização do Estatuto e Conselho Administrativo do
RMB
Consórcio, etc.).
Definição da localização técnica da CTR(s) na RMB,
desapropriação de área(s) e inicialização dos projetos
Até Ano 2
para CTR(s), bem como licenciamento ambiental, se
couber.
Implantação da(s) CTR(s) para atendimento da
Até Ano 3
RMB/Belém
Prazo Imediato

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.
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Convém salientar que os prazos definidos no Quadro anterior são curtos e de ação
imediata, uma vez que o município e outros da RMB já têm ações judiciais e demandas
definidas neste tema, inclusive com a contratação de estudos especializados em
curso.

Importante salientar também que o Novo Marco Regulatório do Saneamento Básico
determinou (Art. 54) que a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos
deverá ser implantada até 31 de dezembro de 2020, exceto para os municípios que
até essa data já tenham elaborado planos de resíduos sólidos e que dispunham de
mecanismos de cobrança que garantam a sustentabilidade econômico-financeira.

De forma mais específica para o caso de Belém, o Novo Marco regulatório deixou
evidenciado o prazo até 02 de agosto de 2021 para a implantação de disposição final
ambientalmente adequada dos rejeitos, uma vez que é capital e município integrante
de Região Metropolitana.

O Marco ainda evidencia que nos casos em que a disposição de rejeitos em aterros
sanitários se mostrar economicamente inviável que podem ser adotadas outras
soluções observadas as normas técnicas e operacionais estabelecidas pelo órgão
competente de modo a evitar riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar
impactos ambientais. Assim, é o estudo das alternativas técnicas já prevista no Projeto
que indicará o que será aplicado à Belém.
Projeto de Recuperação do Aurá

O projeto de recuperação do Aterro do Aurá terá como principal objetivo promover a
melhoria das condições socioambientais observadas no local, o qual foi utilizado
inadequadamente e/ou sem controles operacionais necessários, em especial nos
últimos anos de funcionamento operacional, tornando-se um relevante passivo
ambiental. Em outras palavras, o município deverá elaborar um Projeto de
Recuperação de Área Degradada – PRAD com foco nas condições atuais do Aurá e
as técnicas e planos de remediação já indicadas neste trabalho.
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Mesmo que atualmente, conforme diagnóstico, o local seja utilizado para disposição
de inertes diversos (entulhos) e resíduos da limpeza, as condições locais ainda
carecem de controles operacionais, licenciamento ambiental e todo o ordenamento
que estas atividades requerem, perante normas técnicas ou legislações pertinentes.
Há ainda situações de passivo socioambiental, tais como o encaminhamento
inadequado de resíduos contaminados por esgotos, de origem doméstica dispostos
indevidamente e coletados em pontos críticos pela cidade e, a própria presença de
catadores informais que permanecem atuando indevidamente no espaço.

Deve-se ainda observar necessidades de estudos e intervenção para fins de
recuperação, monitoramento e controle de rios e outros corpos hídricos que tenham
sido afetados ou podem estar sendo impactados pelo aterro.

Recomenda-se que o local seja mantido para disposição dos inertes, bem como há
estrutura de apoio à coleta seletiva já implantada, como um galpão de triagem no qual
funcionará uma das cooperativas e/ou associações do município. Contudo, como já
apresentado tecnicamente, essas atividades requerem que seja providenciada a
recuperação do Aurá como um todo e, de forma que possam ser conduzidas no
horizonte de Plano de forma tecnicamente mais adequada.
Quadro 171: Ações ou Etapas do Projeto de Recuperação ou Remediação do Aurá.
Projeto
Ação
Prazo
Contratação de empresa especializada e/ou parceria
técnica (universidades) ou Elaboração própria do
Plano de Recuperação do Aurá. Elaboração de
Ano 1
estudos
e
levantamentos
geotécnicos
e/ou
ambientais.
Adoção das medidas imediatas de controle gerenciais
e na área, definidas no Plano de recuperação do Aurá
Até Ano 2
e definidas já neste Plano.
Projeto
Recuperação ou
Implantação das medidas estruturais de remediação
Até Ano 5 e/ou
Remediação do
ou controle definidas nos projetos, estudos do Plano
conforme
Aurá
de recuperação do Aurá, incluíndo-se a questão de cronograma do
recuperação, monitoramento e controle de rios ou
Plano de
outros corpos hídricos próximos ou afetados;
Remediação
Até Ano 20 e
Implantação e desenvolvimento das ações de
conforme
monitoramento permanente do Aurá (prazo máximo é cronograma do
definido no Plano)
Plano de
Remediação
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Implantação e desenvolvimento das ações de
manutenção permanente do Aurá (prazo máximo é
definido no Plano)

Até Ano 20 e
conforme
cronograma do
Plano de
Remediação

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

As diretrizes do Plano de Recuperação do Aurá já foram apresentadas em item
específico neste planejamento, tendo sido definidas várias necessidades gerenciais,
de controle, estudos e projetos a serem desenvolvidos de imediato.

Também foram estabelecidas as ações, atividades ou necessidades para fins de
elaboração e desenvolvimento do Plano de Recuperação do Aurá em si, que levem
em conta o desenvolvimento de estudos preliminares e levantamentos para que sejam
definidas as estratégias da recuperação in loco (termo de referência – TR para
contratações, obras, necessidades de intervenção, infraestrutura de controle e
monitoramento, etc.).

Ainda, esta área do Aura poderá ser utilizada para pátios de compostagem dentro do
Projeto de Compostagem Municipal a ser apresentado posteriormente, por já serem
áreas aptas e com logística facilitada para o manejo e transporte dos materiais entre
as unidades, entre outros pontos positivos.

1.2. PROGRAMA DE MELHORIAS OPERACIONAIS E DA QUALIDADE DOS
SERVIÇOS
Projeto de Ampliação e Melhorias dos Galpões de Triagem operados por
Associações/Cooperativas de Catadores

Para atendimento das metas de desvio dos materiais recicláveis secos do aterro
sanitário, projetou-se a quantidade mínima de galpões de triagem a serem
implantados por Zona de Gestão, visando a descentralização dos serviços.
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A etapa de triagem é muito importante, pois é ela que garante que todos os materiais
secos coletados possam de fato serem desviados do aterro sanitário. A melhoria e
ampliação dos galpões visando o atendimento das metas de desvio é também aliada
à necessidade de aumento de produtividade das cooperativas ou associações
inseridas nesses galpões.

Após confrontar-se a demanda necessária com a situação atual locacional dos 10
galpões de triagem identificados na etapa de Diagnóstico, para os prédimensionamentos adotaram-se os seguintes parâmetros e premissas:


Quantitativo do desvio de materiais recicláveis secos conforme metas do
cenário de referência por Zona de Gestão;



Capacidade de triagem de um trabalhador (catador cooperado/associado)
sendo de ao menos 150 kg/dia, operando em um galpão de triagem
essencialmente manual;



Turno de trabalho de no mínimo 08 horas diárias;



Os galpões a serem instalados deverão atender a demanda da coleta seletiva
porta-a-porta, dos Locais de Entrega Voluntária – LEV’s e Ecopontos.

Conforme os pré-dimensionamentos apresentados a seguir (Quadro 172) para que o
município de Belém supra toda a demanda de triagem, há a necessidade de
implantação de infraestrutura, seja para ampliação e melhoria das unidades existentes
ou para novas unidades operacionais (novos galpões).
Quadro 172: Projeção dos Desvio de Resíduos Secos, necessidade de mão-de-obra na triagem
e galpões.
Ano

Desvio de Secos do Aterro Reciclagem (t/ano)

Estimativa de Número
mínimo de Galpões

1
2
3
4
5
6
7
8

6.299
10.130
16.540
17.892
19.261
19.333
19.397
19.454

4
6
10
10
11
11
11
11
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9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

20.805
12
22.173
13
22.215
13
22.251
13
23.590
14
23.613
14
24.958
14
24.969
14
26.287
15
26.285
15
26.277
15
26.275
15
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Observa-se que ao final do horizonte de planejamento de 20 anos o sistema de
triagem manual necessitará de 15 Galpões de Triagem, representando um acréscimo
de 05 unidades frente ao cenário atual. Apesar de atualmente o município contar com
10 Galpões apoiados pela municipalidade, sendo no Ano 1 necessário apenas 4
unidades, sabe-se que a realidade operacional das unidades existentes não são as
mesmas padronizadas neste estudo.

A inserção da mão-de-obra de novos catadores na etapa caracterizada como triagem
tem a finalidade de possibilitar o atendimento do objetivo proposto para atingir as
metas iniciais de desvio de resíduos secos, sem que haja a necessidade de utilização
de processos automatizados e assim, garantir minimante os quantitativos propostos
para o trabalho diário de triagem nas cooperativas e associações com a dimensão
apresentada de quantitativo de catadores atuantes.

A partir dos dados obtidos nos pré-dimensionamentos, considerando a necessidade
de Galpões de Triagem por Zona de Gestão, verifica-se acréscimo de 02 Unidades na
Sede e 03 Unidades em Icoaraci. Nas demais zonas de gestão do município a
quantidade de galpões atuais atendem à demanda até o final de horizonte do plano,
no cenário de desvio de resíduos secos do aterro sanitário.

No Quadro 173 apresenta-se a projeção da necessidade de galpões de triagem por
Zona de Gestão e na Figura 4 visualiza-se a distribuição espacial dos mesmos.
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Quadro 173: Dimensionamento de Galpões de Triagem.
Zona de
Gestão

Sede

Cooperativas Existentes por Zona de Gestão (2019)
Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis –
CONCAVES,
Cooperativa de Catadores de Materiais Recicláveis FILHOS DO
SOL
Cooperativa dos Amigos Lix – COOPALIX (AURÁ)
Associação de Catadores da Coleta Seletiva de Belém – ACCSB

Necessidade
Futura

Acréscimo de
02 Galpões
(ano 9 e ano
17)

Associação dos Recicladores de Águas Lindas – ARAL
Cooperativa Central de Icoaraci
Icoaraci

Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis
Visão Pioneira de Icoaraci – COCAVIP

Outeiro

Associação de Catadores da Ilha do Outeiro – ASCADOUT

Mosqueiro

Cooperativa de Trabalho de Coleta Seletiva de MosqueiroCATAMOSQUEIRO

Rural e Ilhas

Associação dos Catadores da Ilha de Cotijuba – ASCAJUBA,

Acréscimo de
03 Galpões
(ano 5, 10 e
13)
Atende a
necessidade
futura
Atende a
necessidade
futura
Atende a
necessidade
futura

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Observou-se que muitos dos galpões existentes encontram-se em condições
precárias, o que dificulta aos trabalhadores uma progressão da produtividade, bem
como a capacidade de recebimento de mais material, mesmo que a coleta seletiva
seja ampliada e ocorra a participação da população de forma adequada. Além disso
prejudicam a qualidade e segurança das tarefas, desqualificando o material a ser
processado, bem como inibem a evolução de renda e socioambiental dos grupos
envolvidos na triagem.

Neste cenário, destacam-se as unidades da Cooperativa Filhos do Sol (Zona de
Gestão – Sede), Cooperativa Central de Icoaraci (Zona de Gestão Icoaraci),
COCAVIP (Zona de Gestão Icoaraci), e CATAMOSQUEIRO (Zona de Gestão
Mosqueiro). Assim foram definidos orçamentos estimativos no cronograma físicofinanceiro para a provisão de melhorias, prioritariamente, nesses galpões ainda no
prazo imediato (até o Ano 3).

A infraestrutura necessária considerou os quantitativos apresentados nos prédimensionamentos, porém ressalta-se que deverão ser analisadas pontualmente a
infraestrutura dos locais existentes visando a ampliação e ou necessidade de remoção
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para novo espaço. A escolha e ou/mudança de local depende de fatores técnicos,
econômicos e legais e deverá envolver particularmente a gestão de cada unidade,
bem como a residência dos membros das cooperativas/associações.
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Figura 299: Localização Esquemática dos galpões de triagem por Zonas de Gestão.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.
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Assim, o Projeto de Ampliação e Melhorias dos Galpões de Triagem operados por
Associações/Cooperativas de Catadores visa apresentar as ações a serem realizadas
no horizonte de planejamento considerando a demanda atual dos galpões, bem como
os pré-dimensionamentos realizados, devendo ser constantemente atualizados se
adequando a realidade local, conforme apresentado no Quadro 174.
Quadro 174: Detalhamento do Projeto de Ampliação e melhorias dos Galpões de Triagem.
Projeto
Ação
Prazo
Regularização documental dos galpões utilizados pelas
cooperativas/associações e galpões (alvarás e licenças)

Projeto de
Ampliação e
Melhorias dos
Galpões de
Triagem

fornecidos

(ou

alugados)

pela

Prefeitura,

durante todo
horizonte)

Formalização de termos de cessão de uso dos galpões,
quando

Ano 1 (manter

e

fiscalização do cumprimento dos mesmos.

Ano 1 (manter
durante todo
horizonte)

Definição de mecanismos de comunicação e mobilização
social sobre os Ecopontos Implantados em cada local e ações

Ano 1

de Educação Ambiental
Capacitar os associados para o trabalho coletivo.

Ano 2

Necessidade de 01 Novo Galpão - Icoaraci

Ano 5

Necessidade de 01 Novo Galpão - Sede

Ano 9

Necessidade de 01 Novo Galpão - Icoaraci

Ano 10

Necessidade de 01 Novo Galpão - Icoaraci

Ano 13

Necessidade de 01 Novo Galpão - Sede

Ano 17

Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.
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Projeto

de

Inclusão,

Capacitação

e

Valorização

das

Associações/Cooperativas de Catadores

Este projeto visa melhorar a organização das associações e cooperativas de
catadores no cenário municipal, apontando para o atendimento às metas de desvio
dos materiais recicláveis secos através da inclusão de novos membros de catadores
nas Associações e Cooperativas já existentes no Município de Belém, verificando a
necessidade de aumento de mão de obra nos galpões de triagem com o objetivo
melhorar as condições de trabalho e renda desses trabalhadores.

São ações do Programa de inclusão e incentivo de catadores na etapa de triagem dos
resíduos recicláveis secos aquelas apresentadas no quadro a seguir:
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Quadro 175: Detalhamento do Projeto de Inclusão e Valorização das
Projeto

Etapas

Inicial

Ações
Regularização
Documental
das
Associações e Cooperativas de Catadores
(estatuto, atas, financeiro).
Contratação das Cooperativas/Associações
para realizarem a coleta seletiva.
Realização sistemática de reuniões entre os
catadores para esclarecimentos, fomento,
inclusão, integração.
Realização de reuniões entre catadores
visando integração, relacionamento e
discussão sobre procedimentos e tomada
de decisões, minimização de conflitos.

Integração e
Relacionamento

Projeto de
Inclusão e
Valorização
de
Cooperativas
e
Associações
de Belém

Apoio e fomento
a Integração e
articulação da
Organização
Produtiva

Organização dos
documentos
pessoais dos
trabalhadores

Incentivo à
formação de
educação de
jovens e adultos
entre os
catadores

Promover o contato institucional com a
Empresa RIOPEL – Reciclagem de Papel
Ltda, empresa que faz a pesagem e
determina
o
valor
dos
materiais
consideráveis rentáveis decorrentes da
coleta seletiva. Comercializa
Promoção de palestras sobre Direitos,
Saúde e Cidadania e capacitações sobre
usos de Equipamentos de Proteção
Individual – EPI’s;
Articular com a Secretaria Estadual de
Assistência Social Trabalho Emprego e
Renda, a continuação das ações do ProCatador com a viabilização dos maquinários
e equipamentos às cooperativas que já
foram contempladas com o programa e a
possibilidade de contemplar as demais.
Encaminhamento dos catadores que estão
com a documentação pessoal incompleta /
extravio para o acesso à retirada dos
documentos;
Inserção dos catadores no Sistema do
Cadastro Único (Cad-Único) do governo
federal para acesso à Serviços e Programas
Sociais);
Orientação aos catadores que foram
identificados no Levantamento do Perfil
Socioeconômico com escolaridade baixa,
sobre a importância da conclusão dos
estudos como forma de autonomia e
protagonismo social.
Encaminhamento dos trabalhadores às
unidades de ensino que trabalham com a
modalidade de Educação de Jovens e
Adultos – EJA.

Associações/Cooperativas de Catadores.
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Prazo
Ano 1
(manter
durante todo
horizonte)

Ano 1
(manter
durante todo
horizonte)

Ano 1
(manter
durante todo
horizonte)

Ano 1
(manter
durante todo
horizonte)

Ano 1
(manter
durante todo
horizonte)

Identificação, formação e desenvolvimento de
lideranças nas associações/cooperativas,
bem como de novos líderes para galpões
novos na rede municipal.
Formação e
vínculo de
lideranças

Comunicação

Projeto de
Inclusão e
Valorização de
Cooperativas
e Associações
de Belém

Monitoramento e
Fiscalização da
Atuação dos
Catadores.

Capacitação e
mobilização

Formação continuada da capacitação de
lideranças identificadas, fomentando o
processo de gerência e mobilização da classe
de catadores.
Definição específica de papéis e funções
dentro das associações e cooperativas para
as lideranças.
Definir mecanismos de comunicação entre
lideranças, catadores formais e informais no
desenvolvimento dos galpões e de novos
grupos.
Definição de procedimentos produtivos,
responsabilidades aos catadores, horário de
trabalho, divisão de atividades, sistemas de
fiscalização, controle, advertências.
Definição de procedimentos de organização
dos galpões/funções e atividades dos
catadores (formais e informais).
Definição de mecanismos para atuação
integrada de catadores organizados e
fomentar
participação
de
catadores
autônomos ou informais.
Estabelecimento de contato institucional com
as instituições públicas e privadas para a
criação de mecanismos de acesso dos
catadores às capacitações e qualificações na
área do meio ambiente e inerentes à área de
coleta seletiva, compostagem, reciclagem e
reutilização de materiais, etc.
Realização de capacitações e oficinas de
forma continuada entre os catadores, visando
sua formação, melhoria de produtividade,
esclarecimentos técnicos e jurídicos sobre
sua atuação.

Formação
Profissional e
Promoção Social
de Jovens e
adultos.

Estabelecer parceria com o Fundo Ver-o-sol
em Belém que conta com a oferta de cursos
de capacitação e qualificação profissional de
forma gratuita e presencial nos eixos de
Empreendedorismo
e
Capacitação
Profissional.

Prazo Imediato

Fonte: Elaborado por Consórcio Egis-AMPLA, 2020.
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Ano 1 (manter
durante todo
horizonte)

Ano 1 (manter
durante todo
horizonte)

Ano 1 (manter
durante todo
horizonte)

Ano 1 (manter
durante todo
horizonte)

Ano 1 (manter
durante todo
horizonte)

No item que trata das capacitações e mobilizações continuadas, sugere-se a
realização de Oficinas, Cursos de curta duração e Reuniões Temáticas,
compreendendo especialmente os seguintes temas a serem abordados:


Esclarecimento sobre o que são associações e o que são as cooperativas de
triagem: distinção jurídica entre as modalidades;



Benefícios

da

organização

dos trabalhadores em associações e/ou

cooperativas e seu modo de atuação frente o cenário municipal;


Esclarecimentos e capacitação referente à procedimentos de triagem,
organização dos galpões, venda e comercialização dos materiais, limpeza e
segurança do trabalho;



Capacitação referente à gerência, administração, organização financeira e
noções sobre gestão de pessoas envolvendo as lideranças da classe;



Esclarecimentos constantes referentes aos estatutos das associações e
cooperativas e formação para novos galpões/grupos;



Capacitação frente à utilização de equipamentos como prensas, elevadores,
carrinhos, entre outros equipamentos e máquinas;



Capacitação de lideranças para fomento a formação de parcerias e obtenção
de recursos financeiros, projetos e apoio de entidades e organizações.

Considerando o estudo realizado no Levantamento do Perfil Socioeconômico dos
Catadores das Associações e Cooperativas de Belém, percebeu-se a necessidade de
proporcionar o aperfeiçoamento do processo de trabalho desenvolvido por estes
trabalhadores.

A partir do olhar técnico com vistas a melhorar as atividades cotidianas nos espaços
das cooperativas/associações, foi pensada a proposição de prestação de cursos,
capacitações, oficinas e qualificação com os temas cooperativismo/associativismo e
orientações sobre o uso de Equipamentos de Proteção Individual-EPI’s, além de
programa de alfabetização de jovens e adultos.

Além dos cursos e oficinas, as proposições perpassam também por debates e
palestras nas temáticas de cidadania, direitos sociais e saúde, especialmente sobre
os riscos decorrentes do manuseio de materiais perfurocortantes e contaminantes que
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sempre se misturam à materiais recicláveis pela destinação inadequada. Coloca-se
como necessidade ainda, o acompanhamento e a assessoria nos processos de
inclusão produtiva e geração de trabalho e renda e organização do local de trabalho.

Para inserção de catadores autônomos e informais no ambiente organizado de
associações e cooperativas para atuação em unidades de triagem, a Administração
Municipal através da DRES, Departamento de Resíduos Sólidos que faz parte do
núcleo da Secretaria Municipal de Saneamento – SESAN, deverá atuar no formato de
parceria. Nesta ação, poderá ainda ser inserido o trabalho da Secretaria de Meio
Ambiente e Fundação Papa João XXIII – FUNPAPA.

Ressalta-se que as parcerias entre as secretarias são de suma importância por haver
a necessidade de compartilharem os dados obtidos no levantamento do Perfil
Socioeconômico dos Catadores para a implementação das ações bem como os
ajustes a serem feitos com base no Cadastro Único para Programas Sociais do
Governo Federal – Cad-Único e o cruzamento de dados com os benefícios e serviços
vigentes.

O programa deverá manter atualizado o cadastro (perfil socioeconômico) atualizado
dos catadores existentes, podendo ser ajustado ao CAD-Único e a programas
assistenciais que estejam em vigência. Essa ação deverá ser contínua e poderá
contar com parceria com o Movimento Nacional de Catadores de Materiais Recicláveis
– MNCR, entidade que representa a categoria.

As ações que visam a inclusão de catadores autônomos especialmente os que atuam
de maneira informal na coleta de materiais recicláveis e reutilizáveis secos nas
associações/cooperativas existentes no município de Belém, ou ainda incentivando a
criação de novos grupos organizados em associações ou cooperativas, visam
aumentar a capacidade produtiva na triagem dos materiais recicláveis secos fazendo
com que o município deixe de encaminhar resíduos para triagem em outros municípios
da região metropolitana e passe a tratar de forma local da questão do manejo dos
resíduos sólidos.
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O incentivo às associações ou cooperativas já existentes, bem como dos futuros
grupos que possam ser criados ao longo do período de planejamento, inclui que,
capacitações técnicas aos trabalhadores devem ser realizadas. Essas capacitações
visam sobretudo:

 Melhorar a capacidade produtiva das unidades de triagem,
 Possibilitar processos padronizados no cenário municipal quanto à triagem
dos materiais melhorando a qualidade final dos materiais à comercialização
(padronização técnica);
 Criar condições melhores de trabalho e operação das unidades
possibilitando autonomia dos grupos junto a seu processo de trabalho.

A realização de cursos de capacitação e educação formal de jovens e adultos, por
exemplo, visam melhorar as condições de atuação desses profissionais no manejo de
materiais recicláveis secos auxiliando em sua organização e na operacionalização das
unidades de triagem. Capacitação em informática, alfabetização, conceitos de
administração e contabilidade são requeridos. Os catadores devem ser formados
dentro de uma visão de negócio em detrimento da visão assistencialista.

Realizado um levantamento inicial sobre as instituições que prestam serviços de
cursos, capacitação e qualificação profissional, bem como suporte para o
embasamento de proposições de planejamento específico voltado para a população
mais vulnerável, tem-se em Belém as seguintes instituições.



FUNDO VER-O-SOL e PORTAL DO TRABALHADOR

O Fundo Ver-o-Sol estabelece parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem
Rural – SENAR que é uma entidade vinculada a que tem como objetivo organizar,
administrar e executar, em todo território nacional, a Formação Profissional Rural e a
Promoção Social de jovens e adultos que exerçam atividades no meio rural.
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O Portal do Trabalhador, vinculado à Secretaria de Economia, é outro órgão da
Prefeitura de Belém que tem agido em prol dos cidadãos de nossa cidade. Entre os
serviços disponíveis no Portal do Trabalhador estão a emissão da Carteira de
Trabalho e a intermediação de empregos por meio das empresas cadastradas.


SECRETARIA DE ESTADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO,
EMPREGO E RENDA – SEASTER:

O Setor de Trabalho da Secretaria disponibilizou aos trabalhadores de materiais
recicláveis e reutilizáveis, as capacitações do Programa Pró-Catador. Para assegurar
a eficácia das ações e conferir celeridade ao processo de execução das metas e
etapas previstas no Plano de Trabalho do Convênio Federal nº 089/2012/MDS, a
Secretaria de estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (SEASTER
constituiu a Comissão Executiva do Projeto Pró-Catador Ativação Pará.
Pró-Catador - A ação integra o Projeto Pro-Catador Ativação Pará, que tem como
principal objetivo com a finalidade de integrar e articular as ações do Governo Federal
voltadas ao apoio e ao fomento à organização produtiva dos catadores de materiais
reutilizáveis e recicláveis, à melhoria das condições de trabalho, à ampliação das
oportunidades de inclusão social e econômica e à expansão da coleta seletiva de
resíduos sólidos, da reutilização e da reciclagem por meio da atuação desse
segmento, além de dar incentivo à empreendimentos econômicos solidários e as
redes de cooperação técnica da categoria de catadores e catadoras que fazem a
coleta de resíduos sólidos.
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CÁRITAS BRASILEIRA – Região Norte

O trabalho da Cáritas com catadores e catadoras de materiais recicláveis, além de
valorizar esses sujeitos, contribui de forma significativa para a superação da pobreza
e da exclusão deste segmento da população. A entidade assessora grupos informais
na formação de cooperativas e associações, na organização dos processos de
trabalho e em aquisições como: galpão para estocar os materiais coletados,
equipamentos de proteção individual e maquinários.

Atua também pela inserção deste sujeito social nos processos de gestão de políticas
locais de gerenciamento dos resíduos sólidos, fortalecendo sua participação na
elaboração de planos estaduais e municipais. O último trabalho da Cáritas em Belém,
junto aos catadores, data do ano de 2013.


PROGRAMA DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA
(Educação de Jovens e Adultos)

Em Belém, verificou-se o Centro de Educação de Jovens e Adultos (Ceeja) Luiz Otávio
Pereira, vinculado à Secretaria Estadual de Educação - SEDUC, que oferta matrículas
o ano todo e é uma opção para pessoas que não conseguiram concluir a educação
básica na idade certa, mas sonham em concluir os estudos. As matrículas ocorrem
toda quinta e sexta-feira e as vagas destinam-se a quem não concluiu os Ensinos
Fundamental ou Médio no tempo regular, mesmo para aqueles que não estudam há
muitos anos.

As inscrições podem ser feitas para o exame permanente e para o ensino
personalizado. O exame permanente é voltado para pessoas que ficaram reprovados
em qualquer disciplina tanto no ensino médio quanto no fundamental e querem
concluir as disciplinas. Podem se inscrever alunos da rede particular e pública de
ensino. O aluno que se matricular nessa modalidade estuda em casa, vai à escola
apenas para a orientação dos professores e para fazer o teste no final de cada módulo.
Para fazer a inscrição o candidato terá que preencher alguns critérios como: idade,
escolaridade e outros que o Centro vai relacionar a cada aluno.
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Sistema S: SENAC/Pará

O Centro de Educação Profissional de Belém Armando Martins Corrêa Pinto, no
município de Belém, atende a população paraense desde 1973, sediando a realização
de cursos de Formação Inicial e Continuada, cursos Técnicos de Nível Médio, bem
como atendimento ao Programa de Aprendizagem Profissional Comercial e o
Programa Senac de Gratuidade.

São 22 ambientes pedagógicos, dentre salas de aula convencionais, laboratórios de
informática, cozinha didática, salão de beleza, sala de estética, laboratórios de
enfermagem e farmácia, apartamento modelo, dentre outros ambientes adequados
para a aproximação do aluno à realidade profissional. A unidade também dispões de
auditório, mini auditório, biblioteca, lanchonete, e áreas livres para atividades
extraclasse. A adequação das instalações do prédio está alinhada com o
compromisso de respeito às pessoas portadoras de deficiência.

O Centro atua nos seguintes eixos Tecnológicos: Ambiente, Saúde e Segurança,
Gestão e Negócios, Hospitalidade e Lazer, Produção Cultural e Design. Contribuindo
para a valorização do trabalhador, por meio de sua capacitação profissional.

Projeto de Compostagem Municipal

Para o Projeto de Compostagem Municipal a prioridade serão os resíduos verdes
(poda, arborização e jardinagem dos serviços de limpeza urbana), uma vez que esses
resíduos são gerados nos pontos de realização dos trabalhos e têm pouca mistura e
contaminação (no geral), podendo ser facilmente desviados da coleta convencional e
encaminhados para esse manejo mais adequado. Contudo, os resíduos orgânicos
gerados pela comunidade, bem como resíduos alimentares gerados em feiras livres
também devem ser considerados visando a progressão gradual do atendimento à
meta de desvio definida neste Plano.
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Como visto na fase de diagnóstico o município de Belém possui particularidades
devido à ampla geração de resíduos verdes, seja nos serviços de limpeza urbana e
pela densa arborização urbana formada especialmente pelas mangueiras.

O manejo diferenciado dos resíduos verdes também tem como objetivo o atendimento
às metas graduais de desvio dos resíduos orgânicos previstas neste Plano para o
cenário adotado e ainda que esses materiais não fiquem acumulados nas vias do
município, podendo causar impactos aos serviços de limpeza urbana, acumulando-se
indevidamente como também prejudicando os sistemas de drenagem urbana, uma
vez que carreados aos bueiros e galerias, em excesso, podem causar obstruções,
podendo causar alagamentos pontuais.

Quanto aos resíduos verdes destacam-se além das folhagens das mangueiras
aqueles gerados nas atividades de limpeza urbana tais como capina, poda, roçagem
de logradouros, vias públicas, canteiros, praças e parques.

O aspecto relevante da destinação diferenciada desses resíduos é que no momento
de sua geração há pouca contaminação ou mistura com outros materiais e a geração
é através dos próprios funcionários contratados para os serviços que tem condições
operacionais de fazer o destino em local definido, uma vez que os serviços são/serão
apoiados por veículos específicos.

Outra fonte dos resíduos verdes gerados no município será aqueles montantes
encaminhados pela população através da rede de Ecopontos, também prevista para
receber esses materiais de forma segregada.

A técnica mais usual para tratamento dos resíduos verdes é se utilizando da
compostagem, precedida de trituração para facilitar ou dar celeridade do processo de
depuração orgânica deste método.

O reaproveitamento da fração orgânica de resíduos sólidos poderá viabilizar a
obtenção de receitas à municipalidade originadas a partir da venda do composto
orgânico ou ainda com economia no custeio de insumos utilizados em ações de
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jardinagem de praças e logradouros públicos, já que o composto orgânico poderá
substituir esses produtos na produção de mudas dos viveiros municipais.

A operacionalização deste Projeto ficará a cargo da SESAN em parceria com a
SEMMA. Com o desenvolvimento do projeto poderão ser adotadas tecnologias
visando aumentar a produtividade, tais como dispositivos de aeração mecanizada,
revolvimento mecanizado, entre outras tecnologias disponíveis no mercado, à cargo
da avaliação da municipalidade.

No pátio de compostagem deverá haver controle de parâmetros tais como
temperatura, umidade, relação de nutrientes e compostos (nitrogênio, fósforo e
potássio, por exemplo), sólidos voláteis, metais pesados sejam monitorados
garantindo o desenvolvimento adequado do processo de biodegradação dos resíduos
bem como seu controle de toxicidade e qualidade do composto a ser gerado.

Por isso, a Prefeitura necessita destinar áreas para a implantação de pátio de
compostagem. Entende-se que uma rede de pátios de compostagem de forma
descentralizada tende a qualificar o manejo e facilitar a questão operacional evitandose que sejam transportados a longas distâncias dentro do município. Para os resíduos
orgânicos gerados nos domicílios poderá ser implantado projeto de coleta piloto nos
locais próximos a áreas a serem instaladas as composteiras.

Tendo em vista a área já prospectada para um Ecoponto localizada na Av. Bernardo
Sayão/Viela Trindade sugere-se que seja implantado ali um primeiro pátio de
compostagem já visando receber os resíduos recebidos naquele Ecopontos e dos
serviços de limpeza urbana realizados na Sede (Zona de Gestão 4). Vale salientar
que tanto ecoponto(s) como pátio(s) de compostagem são atividades que dependem
de licenciamento ambiental.

São ações para o Projeto de coleta e destinação através de compostagem dos
resíduos verdes o que se apresenta no Quadro 176:
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Quadro 176: Ações do Projeto de Coleta e Destinação por Compostagem Municipal.
Projeto
Ação
Prazo
Elaboração de projeto técnico e licenciamento ambiental
de Compostagem na Sede (Av. Bernardo Sayão/Viela
Ano 1
Trindade).
Implantação de pátio de compostagem junto ao Ecoponto
Ano 2
na Zona Sede (Av. Bernardo Sayão/Viela Trindade).
Identificação de outras áreas públicas para implantação
Até Ano 3
Projeto de
pátios de compostagem de resíduos verdes
Compostagem
Projeto técnico e licenciamento ambiental de pátios de
Municipal
Ano 4
compostagem Zona Icoaraci e Zona Outeiro
Implantação de pátio(s) de compostagem Zona Icoaraci e
Ano 5
Zona Outeiro
Projeto técnico e licenciamento ambiental de pátios de
Ano 5
compostagem Zona Mosqueiro
Implantação de pátio de compostagem de verdes na Zona
Ano 6
de gestão Mosqueiro
Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio Egis-AMPLA, 2020.

Há necessidade que sejam monitorados os quantitativos recebidos e manejados nas
unidades que venham a ser implantadas no horizonte de Plano. O composto poderá
ser utilizado nas atividades de ajardinamento e paisagismo urbanos e também cedido
à população para uso em hortas domésticas, por exemplo.

O município poderá adquirir veículo (s)/trator adaptado(s) com picadores que têm a
capacidade de moagem de galhos e troncos para facilitar e acelerar o processo de
compostagem. Indica-se ao menos um triturador em cada pátio de compostagem ou
ainda um triturador alocado em veículo de apoio às frentes de trabalho de limpeza
urbana de podas, por exemplo.
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Projeto para o Caroço de Açaí

Como visto na fase de diagnóstico o município de Belém possui particularidades
devido à ampla geração de caroço do açaí devido ao intenso comércio de açaí, típico
da culinária local/regional.

O manejo diferenciado do caroço de açaí tem como principal objetivo o atendimento
às metas graduais de desvio dos resíduos orgânicos previstas neste Plano para o
cenário adotado, bem como evitar que esses resíduos sejam dispostos em locais
indevidos pela população, tais como: vias, canais, terrenos baldios, praças, cursos de
água, etc. e que essa conduta se torne um prejuízo ou dificulte as atividades de coleta
de resíduos e de limpeza urbana.

O município conta com um projeto executivo para implantação em caráter piloto no
Bairro Jurunas, o qual já foi apresentado na fase de diagnóstico do Plano, englobando
duas áreas e/ou roteiros para inicialização da coleta, transporte e destinação final
desses materiais. A idealização do projeto é promover uma coleta diferenciada desses
resíduos e parcerias público-privadas com iniciativas para seu reaproveitamento.

O presente Projeto definiu prazo(s) para a implantação do projeto piloto nesta área
(Jurunas) e, posterior ampliação de seu desenvolvimento no modelo sugerido pela
Prefeitura a outros bairros ou localidades.
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Quadro 177: Ações do Projeto de Coleta, Transporte e Destinação do Caroço de Açaí.
Projeto
Ação
Prazo
Cadastro dos estabelecimentos geradores no Bairro Jurunas

Projeto de Coleta
Transporte e
destinação do caroço
do açaí

Definição da empresa ou interessado em fazer a coleta e
destinação do caroço do açaí (licitação, contrato ou convênio).
Parceria Público-privada. No Bairro Jurunas (projeto piloto)
Comunicação e mobilização e divulgação dos regramentos
aos estabelecimentos do Bairro Jurunas para o projeto
Início da coleta roteirizada no Bairro Jurunas
Monitoramento do projeto piloto em desenvolvimento no Bairro
Jurunas para adaptação ou melhoria das ações/projeto.
Definição dos outros bairros que receberão a ampliação do
projeto (prioritários nas imediações do Bairro Jurunas, ou seja,
Sede
Cadastro dos estabelecimentos geradores nas áreas que
receberão a ampliação do projeto
Comunicação e mobilização e divulgação dos regramentos
aos estabelecimentos que receberão ampliação do projeto
segundo os novos bairros ou áreas a serem atendidas
Ampliação do projeto de coleta e destinação do Açaí ao menos
para atendimento da Zona Sede
Ampliação do projeto de coleta e destinação do Açaí ao menos
para atendimento da Zona Icoaraci
Comunicação e mobilização e divulgação dos regramentos
aos estabelecimentos que receberão ampliação do projeto
segundo os novos bairros ou áreas a serem atendidas na Zona
Icoaraci
Ampliação do projeto de coleta e destinação do Açaí para
atendimento da Zona Outeiro
Cadastro dos estabelecimentos geradores nas áreas que
receberão a ampliação do projeto
Comunicação e mobilização e divulgação dos regramentos
aos estabelecimentos que receberão ampliação do projeto
segundo os novos bairros ou áreas a serem atendidas na Zona
Outeiro
Ampliação do projeto de coleta e destinação do Açaí para
atendimento da Zona Mosqueiro e na Ilha de Cotijuba
Cadastro dos estabelecimentos geradores nas áreas que
receberão a ampliação do projeto
Comunicação e mobilização e divulgação dos regramentos
aos estabelecimentos que receberão ampliação do projeto
segundo os novos bairros ou áreas a serem atendidas na Zona
Mosqueiro
Prazo Imediato
Curto Prazo
Médio Prazo
Longo Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio Egis-AMPLA, 2020.
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Ano 1
Ano 2

Ano 2
Ano 2
Anos 2 e 3

Ano 4
Ano 4
Ano 4 e Ano 5
Até Ano 8
Ano 10

Ano 10

Ano 12
Ano 12

Ano 12

Ano 13
Ano 13

Ano 13

O projeto executivo na área do Bairro do Jurunas considerou a coleta porta-a-porta
nos estabelecimentos existentes e cadastrados com emprego de equipe formada por
um motorista e um coletor/ajudante. O equipamento a ser utilizado é um caminhão
tipo caçamba ou munk. O(s) roteiro(s) de coleta deverão ser operacionalizados pela
SESAN à parte da coleta convencional em dias ou horários alternados, divulgando-se
os critérios operacionais aos responsáveis pelos estabelecimentos.

É importante salientar que a adequada coleta e destinação dos resíduos de caroço de
açaí ocorrerão com o desenvolvimento sistemático de outros projetos abordados
neste Plano tal qual o projeto da Rede de Ecopontos, uma vez que está prevista a
destinação desses resíduos nessas unidades. Por isso, alguma parte dos materiais
gerados estarão sendo recebidos através dos Ecopontos, sem a necessidade de
coleta porta a porta.

Projeto de Incentivo à Compostagem Doméstica

Este projeto visando o desvio de resíduos orgânicos visará criar uma campanha
contínua no cenário municipal para incentivo ao uso de composteiras domésticas para
que a prática seja disseminada. Para atendimento da meta de desvio de resíduos
orgânicos no cenário adotado o seu manejo na fonte geradora pode ser uma
estratégia.

O tratamento na fonte geradora propicia uma mudança de paradigma socioambiental
quanto ao tema da gestão de resíduos fazendo menção ao conceito da
responsabilidade compartilhada e fortalece a educação ambiental local. As iniciativas
de compostagem na fonte geradora possibilitam que haja menor quantidade de
resíduos destinados aos sistemas de coleta e tratamento municipalizados.

Este projeto de desvio leva em conta a segregação e o manejo na fonte geradora
através de composteiras domésticas ou caseiras e também de minhocários (através
do emprego de técnicas de vermicompostagem). As técnicas de tratamento dos
resíduos orgânicos irão utilizar-se do processo de compostagem natural a ser
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realizado nas residências, condomínios e estabelecimentos de pequeno porte do
município.

O projeto de compostagem na fonte de geração tem como princípio o de viabilizar a
técnica de forma caseira e natural a ser realizada nos próprios lotes das residências
ou espaços comunitários. O uso de minhocários tende a facilitar o processo devido
sua fácil operação e manutenção e há vários modelos que podem ser adotados pela
municipalidade como algum tipo de padrão a ser difundido à população.

Capacitações à população para a difusão de composteiras ou de minhocários
(vermicompostagem) são ações necessárias para possibilitar a confecção dessas
estruturas em nível residencial e difundir seu uso, propiciando orientação técnica
adequada no âmbito caseiro com foco com os cuidados mínimos, controles e
operacionalização básica.

As capacitações para confecção ou operacionalização das composteiras ou
minhocários, bem como o fomento ao projeto à população ocorrerão sob parceria
entre SEMMA, SESAN, Sec. de Educação e utilizando-se, por exemplo o espaço do
Horto como área de apoio e fomento da difusão desta iniciativa.

É relevante formar parcerias com as entidades e organizações que já atuam em ações
parecidas tais como universidades, grupos de pesquisa e Associações de moradores
e entidades da organização civil, de modo a atingir abrangência da população. São
ações do projeto de compostagem nas fontes geradoras (Quadro 178):
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Quadro 178: Ações do Projeto de Incentivo à Compostagem na Fonte Geradora.
Projeto
Etapas
Ação
Prazo

Planejamento
do Projeto
Projeto de
Incentivo à
Compostagem
na Fonte
Geradora
(doméstica)

Definir modelos de composteiras que
podem ser adotados nas capacitações
(minhocários por exemplo)
Fomento de parcerias institucionais e
financeiras
para
apoio
no
desenvolvimento do projeto inclusive
para auxilio em oficinas e capacitações.
Prever legislação para projeto, no que
couber.
Cadastramento de interessados para
oficinas, cursos e capacitações visando
a
construção
de
composteiras
domiciliares.
Definir cronograma de oficinas e cursos
para confecção de composteiras

Ano 1

Ano 1

Ano 2

Ano 2

Execução do
Projeto

Realização das oficinas, cursos e
capacitações para confecção e
operação de composteiras.

A partir do Ano
3 e todo
horizonte de
plano

Controle e
monitoramento

Monitorar dados sobre a quantidade de
composteiras implantadas por ZG
(Zona
de
gestão)
visando
acompanhamento das metas de
desvio.

Todo horizonte
de
planejamento

Prazo Imediato

Fonte: Elaborado por Consórcio Egis-AMPLA, 2020.

Projeto de Controle Quali-Quantitativo dos Resíduos Sólidos

O controle da geração de resíduos sólidos gerados pelo município deverá ser
aprimorado, necessitando do conhecimento tanto da quantidade de resíduos, quanto
das caraterísticas dos resíduos que são encaminhados para o aterro sanitário.
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Quadro 179: Detalhamento do Projeto de Controle Quali-Quantitativo dos resíduos gerados.
Projeto
Etapas
Ação
Prazo
Realizar estudo gravimétrico dos
Características resíduos domiciliares
qualitativas dos Realizar estudo com os resíduos
resíduos
provenientes da coleta convencional e,
A cada 4
domiciliares –
separadamente com os resíduos da
anos
estudo da
coleta seletiva, para verificação da
composição
qualidade da participação da população
gravimétrica
na separação dos resíduos secos e
úmidos em suas residências.
Criação de banco de dados sobre os
Projeto de
resíduos gerados nos serviços de coleta
Controle Qualie limpeza pública, com as seguintes
Quantitativo
quantidades coletadas:
dos resíduos
- Coleta domiciliar e coleta seletiva,
gerados pela
separadamente;
municipalidade
- Resíduos coletados nos LEV’s;
Controle
- Resíduos da varrição, capina e roçada
Quantitativo de
(separadamente);
Anualmente
Resíduos
-Resíduos dos Ecopontos;
Sólidos
-Comercialização
pelas
Associações/Cooperativas
de
Catadores;
- Coleta de grandes geradores de
resíduos sólidos;
- Resíduos Comercializados por
empresa Recicladoras/Sucateira;
Prazo Imediato

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS- Ampla, 2020.



Controle da Qualidade do Serviço de Coleta Domiciliar

Deverá ser criado um sistema de controle da qualidade da coleta de resíduos sólidos
domiciliares devendo estabelecer o procedimento de coleta de dados e de pesquisa
junto aos usuários do serviço (população atendida) e junto à fiscalização, que
permitam o levantamento e sistematização de dados necessários para verificar a
qualidade do serviço que tem sido prestado.

Esse controle ocorrerá em nível gerencial da operadora e com participação da SESAN
verificando constantemente os procedimentos da empresa executora, as principais
reclamações com levantamento e sistematização das ocorrências, das deficiências e
fragilidades do operacional. A partir disso, ocorrerá a definição de estratégias e ações
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administrativas, gerenciais e operacionais para a melhoria das atividades prestadas à
população.


Renovação/Obtenção de Alvarás de Funcionamento e Licenças Ambientais

Todos os galpões de triagem vinculados ao Programa Belém Coleta Seletiva deverão
possuir as documentações legais em dia. Exemplifica-se a necessidade de obtenção
de Alvará de Funcionamento dos depósitos de Sucateiros e Licença Ambiental dos
locais que recebem os resíduos da coleta seletiva (Associações e/ou Cooperativas de
Catadores).

1.3. PROGRAMA DE MELHORIAS ORGANIZACIONAIS E GERENCIAIS
Projeto de Educação Ambiental e Sustentabilidade

A educação ambiental no âmbito de Resíduos Sólidos tem como objetivo o
aprimoramento do conhecimento e, uma mudança de hábitos e atitudes, valores e
comportamento relacionados aos resíduos sólidos. Em Belém, no âmbito resíduos
sólidos as ações são praticadas pela SESAN – DRES através da Seção de Coleta
Seletiva e Educação Ambiental e também pela Secretaria Municipal de Meio
Ambiente. Além de atuarem nas questões ligadas ao descarte irregular de resíduos
sólidos, os profissionais também têm atividades ligadas ao incentivo ao programa de
coleta seletiva visando o incremento da participação da população junto às
Cooperativas/Associações existentes.

O estabelecimento de programas educativos e informativos deverão estar em
concordância com a Lei n° 8.767/2010, que institui a Política Municipal de Educação
Ambiental, e deverá partir do pressuposto de que é fundamental a participação da
sociedade, enquanto responsável por transformar a realidade em que vive, colocando
em suas próprias mãos a possibilidade de agir, assumindo o compromisso com uma
nova atitude em favor de uma cidade saudável.
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As ações a serem adotadas pala Administração Municipal devem ser voltadas a todos
os grupos que tenham alguma participação no ciclo que envolve o manejo de resíduos
sólidos urbanos. Devem adotar perspectivas de trabalhar com foco na minimização
da geração dos resíduos, na promoção de mudanças da matriz de consumo, na
prevenção e na busca da qualidade dos serviços prestados.

Além da população em geral, são indivíduos de interesse para integrar o projeto de
educação

ambiental

e

de

sustentabilidade:

os

fabricantes,

importadores,

comerciantes e distribuidores. Isto porque todos são geradores de resíduos e, por
conseguinte corresponsáveis por seu correto acondicionamento e manejo.

Deverão ser formulados campanhas de educação ambiental e de sustentabilidade
visando à participação de todos esses grupos interessados ao setor, no município, em
especial, as Associações e Cooperativas de Catadores.

Outra forma de atingir objetivos educacionais e de conscientização dá-se com a
formação de conselhos municipais novos ou articular os já existentes no município.
Isto porque esses grupos possibilitam a integração de diferentes grupos e atores do
município e é uma forma democrática de envolvimento da sociedade civil.

Para que os objetivos sejam atingidos e o público seja sensibilizado é fundamental
que a educação ambiental tenha um caráter permanente e não se restrinja a
campanhas esporádicas.

São exemplos de outros grupos interessados que possam ser inseridos no projeto de
educação ambiental e de sustentabilidade na área de resíduos sólidos e reciclagem:


Responsáveis pela prestação de serviços de coleta, transporte, varrição e
outros serviços de limpeza urbana e de manejo de resíduos;



Responsáveis pela prestação de serviços de administração do futuro aterro
sanitário e/ou Central(is) de Tratamento de Resíduos – CTRs;



Técnicos das companhias, departamentos, secretarias ligadas aos serviços de
saneamento básico (SESAN), companhias de água e esgoto (COSANPA) etc.;
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Catadores de materiais recicláveis não organizados em cooperativa ou outras
formas de associação;



Empresas recicladoras;



Indústria consumidora de produtos ou matéria-prima reciclada;



Sucateiros, depósitos, aparistas e recuperadores;



Universitários, centros de pesquisa da região, escolas técnicas.

O espectro de ações pode ser bastante amplo para responder às necessidades de
cada público. Em alguns casos as ações serão de caráter mais geral e informativo,
tendo como público a população como um todo, em outros irão subsidiar as ações
operacionais, de fiscalização e de controle social, que podem ser de caráter
permanente ou pontual.

No caso das ações de caráter mais geral e informativo destacam-se, por exemplo,
ações ligadas ao consumo consciente, ao correto acondicionamento dos resíduos e à
implementação da coleta seletiva, com inclusão social e econômica de catadores, elo
fundamental da cadeia produtiva de materiais recicláveis.

Assim, o Projeto de Educação Ambiental e Sustentabilidade compreende diversas
modalidades e ações, tais como: campanhas, palestras, oficinas, reuniões públicas,
eventos em datas comemorativas do município e/ou em datas simbólicas ao meio
ambiente.

Propõe-se ainda desenvolver um projeto de educação ambiental continuado junto às
escolas municipais, visando temas que abordem as questões relacionadas aos
resíduos sólidos.

Para a população em geral propõe-se campanhas informativas abordando os
seguintes temas:


Por que e como segregar na fonte os resíduos gerados;



Adesão à Coleta Seletiva;



Formas de acondicionamento e disposição dos resíduos sólidos urbanos;
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Localização, função e modo de operação dos ECOPONTOS;



Localização, função e modo de operação dos LEV ’s;



Disseminação da técnica de compostagem caseira;



Problemática da disposição irregular de resíduos em rios, canais de drenagem
e outros dispositivos de drenagem urbana pluvial.

As campanhas educativas de segregação de resíduos na fonte devem fornecer
também informações sobre o correto acondicionamento de vidros e outros objetos
perfurocortantes, a fim de se evitar acidentes durante o manuseio pelos coletores.
Essas campanhas podem ser desenvolvidas nos espaços públicos, junto a
condomínios e associações de bairros.

Podem ser realizadas ainda as seguintes ações:


Disponibilizar informativos sobre a coleta convencional de resíduos e coleta
seletiva em cada bairro. É fundamental que os dias e horários da coleta
domiciliar, definidos e informados, sejam cumpridos à risca, criando hábitos
regulares na população. A informação estimula a participação da população,
com o intuito de assegurar que os resíduos serão depositados nas vias públicas
em dias e horários próximos ao da coleta, evitam sua acumulação indevida e
todas suas consequências indesejáveis;



Distribuição de folhetos informativos e/ou imas de geladeira, com o calendário
dos serviços colocados à disposição dos munícipes;



Elaborar materiais didáticos diversos, com linguagem popular e sintonia
conceitual e pedagógica com as atividades existentes no município, datas
comemorativas, etc.;



Desenvolver projetos permanentes de extensão comunitária sobre o tema do
saneamento básico e do manejo de resíduos sólidos;



Desenvolver a capacitação e formação de educadores ambientais seja na
educação formal transversal ou para ações em comunidades e eventos;



Promover concursos cooperativos que favoreçam as ideias ligadas aos temas
de saneamento básico e resíduos na comunidade, além de desenvolver técnicas
e tecnologias adaptáveis ao cenário do município de Belém.
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Pode ser uma opção ao município incentivar o desenvolvimento de atividades teatrais,
por estudantes do nível médio, em locais públicos, destacando o bom comportamento
do munícipe na manutenção da limpeza urbana.

No caso dos outros setores econômicos (comércio, serviço, indústria, fornecedores
etc.), além dos grandes geradores, propõe-se que as ações reforcem a inter-relação
existente (e necessária) entre manutenção da limpeza e a preservação ambiental. A
seguir são listadas algumas das iniciativas propostas:


Divulgação junto aos grandes geradores (supermercados, restaurantes,
comércios, agências bancárias, indústrias, condomínios e outros) informações
relacionadas à sua responsabilidade de separar os materiais recicláveis e
necessidade que fomentem e auxiliem a coleta seletiva municipal, inclusive
auxiliando nas campanhas municipais;



Incentivar ações do setor privados ligadas à manutenção da limpeza de praças,
canteiros e outros espaços públicos do município.

Na zona rural do município, a população deverá ser educada sobre o porquê e como
segregar os materiais e, ainda, sobre as alternativas de disposição. A Administração
Municipal poderá firmar parceria com entidades e escolas para que estes ministrem
curso de compostagem para esta população e de aproveitamento de óleo de cozinha
usado, por exemplo. Em resumo, apresenta-se o Quadro 180 que aponta o que foi
abordado no presente item.
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Quadro 180: Projeto de Educação Ambiental e Sustentabilidade.
Propostas
Público-Alvo
Ações e Temas a serem abordados


Inserção de temas transversais na grade curricular;



Oficinas

escolares,

gincanas

ambientais

para

arrecadação de resíduos recicláveis;


Ações pedagógicas abordando o princípio dos 3R’s –

Reduzir, Reutilizar e Reciclar;


Promover visitas técnicas em aterro sanitário e

Educação

Estudantes da

Ambiental

rede municipal de

continuada em

ensino e, por

escolas públicas

consequência, os

atuam no setor do manejo de resíduos sólidos (técnicos da

municipais;

pais dos alunos;

prefeitura,

centrais de triagem de resíduos e outras áreas ligadas ao
tema;


Promover palestras e encontros com profissionais que

das

empresas

prestadoras

de

serviços,

cooperativas de catadores etc.).


Incentivar peças teatrais e outras ações culturais para

serem disseminados à população do município;


Abordar temas gerais ligados ao saneamento básico

e ao Plano durante seu horizonte de atuação (controle
social).


Informar sobre por que e como segregar na fonte os

resíduos gerados; sobre as formas de acondicionamento e
disposição dos resíduos sólidos urbanos; E informar sobre a
localização, função e modo de operação dos Ecopontos e LEV
’s etc.


Informar sobre os horários e frequências das coletas

de resíduos em cada bairro e localidade e outros serviços que
estejam à disposição da população sobre esse tema;

Campanhas
informativas,

População em

cursos e

geral



gestão de resíduos da construção civil e outros resíduos;


palestras;

Abordar temas como a responsabilidade quanto à

Incentivar e disseminar do uso de composteiras

domésticas (cursos e oficinas).


Abordar temas ligados à importância da participação

da população na limpeza pública e preservação de ambientes
comunitários e públicos diversos;

mais

Campanhas de coleta seletiva continuadas (quanto
constantes,

mais

efetivos

serão

os

resultados

alcançados).
Campanhas
informativas,
oficinas, cursos e
palestras;

População em
geral da Zona
Rural



Abordar temas ligados ao correto manejo de resíduos

nas residências e incentivar a separação dos resíduos;


Incentivar e instruir a população como realizar

compostagem e utilizar óleo de cozinha usado;
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Propostas

Público-Alvo

Ações e Temas a serem abordados

Reuniões
Públicas,


Informações relacionadas à necessidade de separar

Campanhas

Setores

informativas;

econômicos:

(Ações de

comércio,

cabível);

conscientização

serviços,



como forma de

indústria,

municipal, inclusive auxiliando nas campanhas municipais;

anteceder a

fornecedores etc.,

fiscalização

e grandes

manutenção da limpeza de praças, canteiros e outros espaços

desses

geradores;

públicos do município;

os materiais recicláveis e quanto aos PGRSS (quando for



Incentivar para que auxiliem a coleta seletiva

Incentivar

ações

do

setor

privado

ligadas

à

empreendimentos
e setores).
Entidades não
governamentais;
Associações de
bairros e
moradores;
Entidades de
Reuniões

grupos do

Públicas,

comércio e de

Campanhas

indústrias;

informativas;

Cooperativas;



Incentivar esses grupos que possam vir a desenvolver

atividades e ações ligadas ao manejo adequado de resíduos
sólidos urbanos e resíduos recicláveis.

Grupos
ecológicos;
Grupos de
entidades
religiosas e outros
setores;

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Propõe-se que a Administração Municipal amplie o grupo de Agentes da Educação
Ambiental – DRES e/ou Sec. Municipal de Meio Ambiente. Destaca-se as seguintes
atividades que podem envolver essa formação de educadores ambientais:


Realizar um mapeamento socioambiental da região contendo as instituições
que atuam com educação ambiental e saneamento, as ações desenvolvidas e
as problemáticas, bem como as potencialidades do município;
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Interagir com municípios vizinhos para construção de um grupo de ampla
atuação;



Promover oficinas, minicursos, workshops temáticos em caráter permanente
para fomentar a atuação dos educadores populares;



Estimular para que os educadores sejam pessoas da própria comunidade e dos
bairros locais e que fomentem a participação das pessoas e a formação de
outros educadores na região em que vivem;



Desenvolver projetos locais com cenários específicos;



Mapear e definir a estrutura pública disponível para a realização de eventos de
educação ambiental, palestras, cursos e demais atividades;



Legitimar o processo com a emissão de certificados;



Disponibilizar veículos e equipamentos, material pedagógico da prefeitura,
sempre que solicitados;



Estimular o desenvolvimento de espaços que vão fortalecer o processo de
educação ambiental no município, tais como salas verdes, viveiros, salas de
aula especiais.

Com o objetivo de sensibilizar os munícipes a aderirem à coleta seletiva, projetou-se
o número de agentes de educação ambiental necessários para atingir todos os
domicílios no município, ao menos uma vez, de forma progressiva ao longo dos 5
primeiros anos de planejamento.

Sendo assim, propõe-se que no Ano 1 sejam programadas visitas a 20% do total de
domicílios, no Ano 2 mais 20%, e assim por diante, até completar os 100% de
domicílios no Ano 5. Considerou-se a relação de 4 habitantes por domicilio.

Estimou-se que cada agente, em um turno de 6h, estaria apto a visitar 06 domicílios.
Nesta projeção, considerou-se que as visitas ocorrerão de segunda-feira a sexta-feira,
assim como é prestado o serviço de coleta seletiva no município. Para a área rural
não se utilizou os critérios acima tendo em vista a população dispersa nestas áreas,
sendo arbitrado 10 agentes ambientais para atendimento destas áreas que poderão
atuar sob agendamento ou planejamento específico pegando as comunidades e vilas
existentes.
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De forma análoga à coleta seletiva, propõe-se que os agentes sejam organizados por
Zonas de gestão, conforme Quadro 181.
Quadro 181: Agentes de Educação Ambiental Necessários.
Agentes de Educação Ambiental
Ano
Sede

Icoaraci

Outeiro

32

18

12

1

Mosqueiro Rural e Ilhas*
12

Contratação

10

84

Prazo Imediato

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Após o Ano 5 os agentes, num total de 84, já percorreram todas as residências do
município podendo ser alocados em outras ações e/ou campanhas de educação
ambiental.

Ficará a cargo da Administração Municipal elaborar o plano de trabalho dos agentes
de educação ambiental, bem como definir as áreas de abrangência e respectivas
priorizações. Sugere-se que sejam priorizadas as áreas com maior adensamento
populacional, bem como maior geração de resíduos sólidos domiciliares.

Será responsabilidade da Administração Municipal disponibilizar os equipamentos e
materiais necessários para a execução desta campanha, assim como veículos para
os deslocamentos das equipes.
Quadro 182: Detalhamento do Projeto de Educação Ambiental e Sustentabilidade.
Projeto
Ação
Prazo
Definir materiais gráficos para abordar a temática de
Projeto de
Educação
Ambiental e
Sustentabilidade

educação ambiental voltado ao manejo dos resíduos sólidos-

Ano 1

destacar mídias eletrônicas.
Contratação de Agentes Ambientais para divulgação e
informações sobre coleta seletiva (63 agentes)
Implantar e Aprimorar Projeto de Educação Ambiental e
Sustentabilidade

Ano 1
Ano 1 em
diante

Prazo Imediato

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Após o ano 5 os agentes já teriam percorrido todas as residências devendo ser
alocados em outras ações de educação ambiental.
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Projeto de Capacitação Técnica

O Projeto de Capacitação Técnica está voltado aos de profissionais ligados ao sistema
de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos (capacitação institucional) tem como
principais objetivos que os setores ligados possam formar equipes que conheçam o
tema e atuem com base em procedimentos e diretrizes técnicas instituídas no cenário
municipal. O projeto deverá envolver também gestores, secretários, subsecretários e
diretores relacionados.

O desenvolvimento e a preservação ambiental, bem como o adequado manejo dos
resíduos sólidos dependem de profissionais qualificados tanto para a execução de
vários tipos de atividades como para a tomada de decisões.

Mesmo assim, muitos dos profissionais e operários que atuam no tema de manejo dos
resíduos sólidos adquiriu seu conhecimento exercendo a função, onde apenas um
número reduzido de casos se capacitou formalmente para a área, através de cursos
ou pós-graduações.

Assim, contratações novas de pessoal devem ser acompanhadas de treinamento e
nivelamento de equipes. A atualização sistemática de equipes é também requerida
em todo o processo de Plano envolvendo o tema.
Recomenda-se a realização sistemática e/ou incentivo por parte da Administração de:


Cursos de capacitação de curta duração;



Seminários e/ou Workshops para debater o tema manejo dos resíduos sólidos
(legislações, planos, manuais, atividades especiais no tema);



Reuniões técnicas para discussão de projetos específicos ou programas,
sempre que houver necessidade, cujas reuniões devem ocorrer entre os
setores envolvidos e suas equipes em diferentes níveis, se houver.



Incentivo institucional à formação continuada de servidores na área técnica de
manejo dos resíduos sólidos (mestrados, doutorados ou pós-graduação).
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Incentivo à integração técnica na resolução de problemas e formulação de
políticas no tema por todos os setores e entes envolvidos com o assunto
(SESAN, DRES, SEMMA, etc.).

Assim, propõe-se a implantação de um projeto de capacitação com vistas a promover
a efetiva implementação e operacionalização do Plano de Saneamento Básico –
Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos e Plano Municipal de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos para o município de Belém.

Importante destacar que este Projeto também se relaciona ao Projeto de Educação
Ambiental e Projeto de Inclusão e Valorização de Cooperativas/Associações de
Catadores.

A capacitação visa englobar os setores administrativos e técnicos, que integram o
nível estratégico, das organizações municipais que atuam diretamente nas ações
estratégicas.

O conteúdo programático compreenderá aspectos genéricos relacionados aos
resíduos e às questões ambientais, visando a sensibilização dos colaboradores e
servidores e dos catadores, assim como, aspectos específicos relacionados às tarefas
a eles designadas para a operacionalização do sistema de coleta seletiva.

Os temas genéricos são:


Noções da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) e Metas estipuladas
para o município relativas ao desvio de resíduos dos aterros sanitários;



Ciclo "positivo" dos resíduos, o papel de cada ator neste cenário e a
responsabilidade de cada servidor;



As estratégias da Prefeitura de Belém para o atendimento da PNRS;



Lei de crimes ambientais;



Motivação das equipes.

No Quadro 183 apresentam-se as principais ações do Programa de Capacitação.
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Quadro 183: detalhamento do Projeto de Capacitação Técnica para implementação do
PMGIRS.
Projeto

Ações

Prazo

Montar grupo de trabalho com os principais gestores municipais e
secretarias envolvidos no gerenciamento dos resíduos sólidos
(SESAN – DRES, SEMMA, SESMA).
Discutir em encontros os seguintes temas:
• Noções da Política Nacional dos Resíduos Sólidos (PNRS) e
Metas estipuladas para o município relativas ao desvio de
resíduos dos aterros sanitários;
• Ciclo "positivo" dos resíduos, o papel de cada ator neste cenário
Projeto de
Capacitação
Técnica

e a responsabilidade de cada servidor;

Ano 1 em

• Lei de crimes ambientais;

diante

• Motivação das equipes.
Capacitar os gestores municipais quanto a utilização dos
indicadores de desempenho operacional
Realizar treinamento e capacitação a cada nova contratação de
colaborador, funcionário ou servidor que atue no sistema
operacional
Realizar cursos de capacitação sobre a responsabilidade de
elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos e
diretrizes sobre a logística reversa.
Prazo Imediato

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Projeto de Desenvolvimento Organizacional e Modernização da SESAN

Em março/2020, a UCP-PROMABEN contratou a empresa MBS Estratégias e
Sistemas Ltda, para até o mês de novembro de 2020, seja efetuada consultoria
especializada

relacionada

com

algumas

dimensões

fundamentais

para

o

fortalecimento e modernização da SESAN. Os serviços onde a SESAN terá atuação
no segmento referente ao saneamento básico são os seguintes:


Efetuar o planejamento de ações de saneamento do município, isoladamente ou
através de atuação junto a outros órgãos municipais, metropolitanos e estaduais.



Execução direta ou por terceiros, sob sua supervisão e fiscalização, de serviços
e obras de saneamento básico nos eixos de abastecimento de água e
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esgotamento sanitário na área rural do município, com a manutenção da base
cadastral, inclusive daqueles executados por outros órgãos da administração
pública;


Execução direta de alguns serviços de manutenção no eixo drenagem urbana e
limpeza e manejo de resíduos sólidos;



Execução de gerenciamento e fiscalização de contratos de serviços terceirizados
de coleta e disposição final de resíduos;



Execução de gerenciamento e fiscalização de contratos de serviços terceirizados
de manutenção e limpeza de drenagem urbana;



Manutenção da base cadastral do sistema de macro e microdrenagem;



Execução direta ou de serviços terceirizados de projetos de saneamento em
geral.

A MBS Estratégias e Sistemas Ltda apontou, entre as diversas ações a serem
desenvolvidas, as seguintes que possuem total aderência ao PMSB e/ou ao PGIRS,
às leis das políticas municipais de saneamento e de gestão integrada de resíduos
sólidos e à ARBEL:


PLANO DE AÇÃO ESTRATÉGICA 2020-2024 (Prazo imediato):

Definição de um plano estratégico para a Secretaria, detalhando Planos de Ações
Estratégicas para implantação nos anos de 2020 a 2024.
Algumas Ações Estratégicas propostas no Plano são fundamentais para a “nova”
SESAN, tais como:


Nova Estrutura Organizacional

Revisar e implementar proposição de nova estrutura organizacional, com atribuições
e responsabilidades das unidades organizacionais, contemplando as novas
atribuições da SESAN pressupostas em decorrência dos Planos PMSB/PGIRS, da
nova ARBEL e de projetos em desenvolvimento pela UCP/PROMABEN.
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Novo Plano de Cargos e Funções

Implementar novo PCCR – Plano de Carreiras, Cargos e Remuneração para nova
SESAN (o PCCR vigente é de 08/01/1981), contemplando novos perfis de cargos e
funções, considerando políticas dos órgãos municipais responsáveis.


Plano de Capacitação Técnica Continuada

Implementar Plano de Capacitação Técnica estruturada e continuada dos
profissionais alocados à SESAN, podendo ser expandido para demais outros órgãos
da administração.


Plano de Modernização Tecnológica

Implementar o Sistema de Informação de Saneamento proposto, considerando
serviços do órgão de tecnologia do governo municipal.

A consultoria especializada contratada para modernização da SESAN entende que,
com a definição e implantação destas proposições a Secretaria estará apta a
desempenhar direta e indiretamente a prestação adequada dos serviços de
saneamento, sob sua responsabilidade, a dar apoio à ARBEL e participar de grupos
de trabalho e comitês através de indicação da alta administração municipal.
Projeto de Revisão dos Mecanismos de Cobrança para o Manejo dos RSU

Este Projeto visa auxiliar as etapas para atendimento a de Eficiência na Arrecadação
do presente Plano, sendo pautado no que já foi apresentado na etapa de prognostico,
referente ao sistema de cálculo dos custos da prestação dos serviços públicos de
limpeza e manejo dos resíduos sólidos.

O objetivo do projeto é assegurar a sustentabilidade econômica e financeira dos
serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos conforme Lei
11.445/2007, através da remuneração adequada pela cobrança destes serviços, por
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meio de taxas ou outros preços públicos, em conformidade com o regime de prestação
do serviço ou de suas atividades.

Assim, no prazo imediato deverá ser realizado estudo tarifário atualizado com base
na nova alternativa de disposição final dos resíduos domiciliares de Belém, além de
se pautar nos custos dos investimentos necessários apresentados no presente
planejamento.

Complementarmente ao Estudo Tarifário deverá ser prevista a

desvinculação de cobrança da Taxa de Coleta do IPTU. As principais ações são
apresentadas no Quadro 184.
Quadro 184: Detalhamento do Projeto de Revisão dos Mecanismos de Cobrança para o Manejo
dos RSU.
Projeto
Ação
Prazo
Atualização da Taxa de Resíduos Sólidos (TRS) que recai sobre os serviços
de Coleta e Destinação Final dos RSD, através da realização de estudo
Projeto de
Revisão dos
Mecanismos
de Cobrança
para o
Manejo dos
RSU

Ano 1

tarifário especifico.

Realizar atualizações legislativas necessárias referentes a forma de

Ano 1

cobrança dos serviços (código tributário).
Desvincular a Cobrança da Taxa de Coleta de Lixo do IPTU.

Ano 2

Realizar levantamento atualizado dos custos operacionais e investimentos
necessários ao Serviços de Limpeza Pública para incluí-los no Plano

Ano 1 em

Plurianual e serem cobertos pelo caixa único da Prefeitura, através de

diante

receitas geradas por tributos e repasses financeiros externos.
Prever cobrança

Ano 2

Prazo Imediato

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - AMPLA, 2020.

Projeto da Agenda A3P Municipal

A A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente que busca incorporar os
princípios da responsabilidade socioambiental nas atividades da Administração
Pública, através do estímulo a determinadas ações que vão, desde uma mudança nos
investimentos, compras e contratações de serviços pelo governo, passando pela
sensibilização e capacitação dos servidores, pela gestão adequada dos recursos
naturais utilizados e resíduos gerados, até a promoção da melhoria da qualidade de
vida no ambiente de trabalho. Já fazem parte do programa a SEMAS – Secretaria
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Estadual de Meio Ambiente (Pará) devendo ser seguido pelo município de Belém,
através de sua secretaria competente.

Corroborando com este projeto pode-se citar a legislação municipal Lei Nº 8999/2013
cujo objetivo é a promoção dentro de repartições públicas de programas de
conscientização sobre a importância da redução de consumo, reutilização e
reciclagem dos materiais utilizados em seus Órgãos, sobretudo de papel, devendo ser
disponibilizado a coleta seletiva dos materiais ali gerados, bem como a substituição
dos papéis utilizados pelo reciclado.

Deverá ser adotado, na progressão de 25% (vinte e cinco por cento) ao ano, o uso de
papel não clorado em seus materiais de expediente, tais como folhas de ofício,
envelopes, fichários, formulários, de forma a, no prazo de quatro anos, abolir a
utilização de papel clareado e cloro. (Art. 1º e 2º- A da Lei nº 8.999/2013).

Os principais objetivos deste projeto relacionado por eixo temático apresentam-se no
Quadro 185. As ações iniciais deverão ser realizadas através da Secretaria Municipal
de Meio Ambiente – SEMMA após serem ampliadas para os demais órgãos e
secretarias municipais.

629

Quadro 185: Ações da Implementação da A3P em suas Secretarias e Órgãos Municipais.
Eixo Temático
Objetivo(s)


Implementar programa de protocolo digital e tramitação digital dos
processos internos e comunicações internas (memorandos, etc.).
 Implementar projeto de assinatura digital de processos e envio de
documentação digital aos cidadãos e interessados (ofícios, etc.).
 Digitalização gradual e constante de processos e documentos e
manutenção de arquivo digital para acesso e consulta.
 Aquisição e/ou locação de impressoras de baixo consumo energético
e racionamento de tinta de impressão.
 Aquisição e/ou troca de aparelhos de ar-condicionado com baixo
consumo energético;
Uso racional dos  Realizar manutenção anual de ar-condicionado.
recursos naturais  Implementar o uso obrigatório de papel 100% reciclado nas
repartições.
e bens públicos
 Realizar impressão de papel frente e verso;
 Avaliar (projeto) para readequação da iluminação artificial por uso de
iluminação natural, onde couber.
 Racionalizar o uso de ar-condicionado em períodos do ano e prever
(projeto e/ou automatização) para acionamento automático do
desligamento de ar-condicionado e luzes ao final do dia por comando
geral.
 Prever projeto de readequação de descargas sanitárias econômicas
e de torneiras com acionamento e fechamento automático.
 Implantar sistema de secagem para mãos com ar, sem uso de papel
toalha (banheiros coletivos).
 Implantação de coletores de coleta seletiva setorial dos resíduos
recicláveis secos (lixeiras específicas);
 Implantação da coleta seletiva setorial dos resíduos recicláveis
Gestão
orgânicos.
adequada dos
 Elaboração do(s) Plano(s) de gerenciamento de resíduos sólidos –
resíduos
PGRS das repartições públicas aderidas.

Implementar uso obrigatório de copos e/ou canecas reutilizáveis
gerados
pelos funcionários das repartições participantes (vidro ou plástico
durável).
 Prever logística reversa para lâmpadas.
 Implantação do programa de educação ambiental para a coleta
seletiva em todas as secretarias participantes com foco na
Sensibilização e
segregação de materiais, na redução, reutilização e reciclagem.
Capacitação
 Focar em aspectos sobre gerenciamento de resíduos sólidos
orgânicos através das compostagens e educar para compostagem
domiciliar.
 Todas as licitações das secretarias participantes devem priorizar: a
aquisição de materiais considerados reciclados (sacos de lixo,
Licitações
papéis, copos reutilizáveis, produtos de limpeza certificados e móveis
com registro de origem florestal, etc.).
Sustentáveis
 Todos os fornecedores/contratados devem comprovar devido
licenciamento ambiental pertinente e/ou nos casos em que não
couber a documentação que a dispense.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS - Ampla, 2020.

O prazo de implementação da A3P é o curto prazo (até Ano 5) para o município como
um todo e/ou conforme Termo de compromisso assumido com o MMA, no que couber.
A responsabilidade será de cada órgão/secretaria, contudo sempre com orientação
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e/ou supervisão da SESAN, no que couber e através de uma Comissão Municipal da
A3P.

Projeto

Quadro 186: Ações do Projeto da agenda A3P Municipal.
Ação
Definir e/ou criar Comissão da A3P e/ou responsável
em cada setor/secretaria participante.

Projeto da Agenda
A3P Municipal

Desenvolvimento continuado da Comissão municipal
A3P com reuniões continuadas podem ocorrer a cada
3 ou 4 meses demonstrando resultados
Implantar Grupo de Trabalho para fomento e adesão
de novas secretarias ao programa (sensibilização de
outras áreas da administração pública);
Implanta a Agenda A3P na SEMMA e SESAN
Implantar a Agenda A3P nas demais secretarias
municipais e ARBEL
Manter a Agenda A3P nas secretarias municipais

Prazo
Ano 1

Ano 1 em diante

Ano 2
Ano 2
Ano 4
Ano 4 em diante

Prazo Imediato
Curto Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio Egis-AMPLA, 2020.

Projeto de Elaboração dos Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
– PGRS

A elaboração dos PGRS já foi detalhada anteriormente, sendo apresentados quais
são os geradores passiveis de elaboração dos planos, requisitos mínimos para sua
elaboração, regras para o transporte e outras etapas pertinentes e ainda meios para
o controle e fiscalização. Deste modo, de maneira simplificada, as principais ações
sobre este tema apresentam-se no Quadro 187.

No que tange a geração de resíduos, a Municipalidade de Belém, instituiu o Decreto
n° 83021, de 19 de junho de 2015, estabelecendo normas e prazos para o
cadastramento dos Grandes Geradores de Resíduos Sólidos.

Necessário destacar que os Grandes Geradores de Resíduos são obrigados a se
cadastrar perante a Secretaria Municipal de Meio Ambiente - SEMMA, no prazo de 30
dias, tendo o cadastramento o prazo de validade de 12 (doze) meses, podendo ser
renovado por igual período, apenas se houver cumprimento das condicionantes,
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independentemente de pagamento de multa ou outra sanção (Art. 3º, do Decreto n°
88021/2015).

Deve-se prever ainda compatibilização das informações municipais com o Inventário
Nacional de Resíduos Sólidos, instituído pela recente Portaria nº 280, de 29 de Junho
de 2020, do Ministério do Meio Ambiente.
Quadro 187: Detalhamento do Projeto de Elaboração dos Planos de Gerenciamento de
Resíduos Sólidos – PGRS.
Projeto
Ações
Prazo
Elaborar e implantar os PGRSS das

Ano 1

Unidades de Saúde Municipais
Realizar cadastro de todos geradores

Ano 1

municipais sujeitos à elaboração do PGRS
Projeto de Elaboração

Fiscalizar a elaboração e implantação dos

dos Planos de

PGRS por parte dos geradores (análise

Gerenciamento de

documental e vistorias)

Resíduos Sólidos –

Criar inventário anual de geração de

PGRS

Anos 2

Ano 2

resíduos
Estabelecer a apresentação do PGRS
como condição para obtenção/renovação

Ano 1 em diante

de Alvará de Funcionamento e/ou licenças
ambientais
Prazo Imediato

Fonte: Elaborado por Consórcio Egis-AMPLA, 2020.

Destaca-se

também

a

responsabilidade

pela

elaboração

dos

Planos

de

Gerenciamento de Resíduos dos Serviços de Saúde - PGRSS por parte dos
geradores

municipais,

cabendo

a

Vigilância

Sanitária

sua

elaboração

e

implementação. Destaca-se, neste sentido, que o plano deverá abordar também as
questões de manejo interno dos resíduos, bem como locais de acondicionamento
externo, sendo esta etapa identificada de forma incorreta em alguns estabelecimentos
identificados na etapa de diagnostico.
Projeto para Logística Reversa Obrigatória
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A logística reversa é um dos instrumentos da PNRS (Lei n° 12.305/2010) para alguns
tipos de resíduos sólidos (pilhas e baterias, lâmpadas, agrotóxicos e suas
embalagens, óleos, seus resíduos e embalagens, produtos eletroeletrônicos, etc.).

Cabe ao município disciplinar, regulamentar e fiscalizar em caráter local a sua
implantação quanto aos geradores, comerciantes, fabricantes, importadores, ou seja,
não é demanda direta do município a operacionalização dos sistemas de logística
reversa, exceto no caso das embalagens que têm a destinação pelo programa de
coleta seletiva. São ações para o Projeto de Logística Reversa o que se apresenta no
Quadro 188:
Quadro 188: Ações do Projeto de Logística Reversa.
Ação
Aprovar a Política Municipal de Resíduos Sólidos e de
Saneamento Básico
Regulamentar a obrigatoriedade da implantação de
sistema de logística reversa a todos os comerciantes,
fabricantes, importadores localizados no município.
Identificar por tipologia de resíduos sujeito à logística
reversa a quantidade de estabelecimentos existentes
(com endereço) – Elaborar um cadastro
Criar grupo técnico de trabalho para atuação da
implementação do sistema de logística reversa
Executar oficinas e reuniões técnicas e audiências
públicas com os estabelecimentos cadastrados
Projeto de
Logística Reversa orientando-os quanto à necessidade de implantação da
logística reversa em seus estabelecimentos
Divulgar à população os pontos de recebimento dos
resíduos
de
logística
reversa
obrigatória
(estabelecimento cadastrados). Manter divulgação nas
plataformas do governo (sites, redes sociais, rádios,
etc.).
Iniciar fiscalização nos estabelecimentos pertinentes
para fins de intimação e orientação quanto à
necessidade de implantação do sistema
Proceder com a fiscalização ostensiva ou punitiva nos
casos em que não houve atendimento da implantação
da logística reversa
Projeto

Prazo
Ano 1
Ano 2

Até Ano 3
Ano 3

Ano 4

Ano 4

Curto Prazo
Anos 4 a 6
Ano 7

Prazo Imediato
Curto Prazo

Fonte: Elaborado por Consórcio Egis-AMPLA, 2020.

Com relação ao Sistema de Logística Reversa, o Município de Belém demonstra de
forma inicial mudanças no tocante à aplicação da logística reversa, o que pode ser
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observado nas Leis n° 8.014/2000, n° 8.414/2002, n° 8.301/2004, n° 9.007/2013 e n°
8.693/2018, que viabilizaram em seu corpo legal instrumentos de ações para a coleta
e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em
seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente
adequada, de acordo com o artigo 3º, inciso XII, da Lei n° 12.305/2010.
Definição das Responsabilidades pela Implantação, Operacionalização e
Monitoramento

A responsabilidade quanto à implementação do PGIRS envolve a atuação conjunta
da Administração Municipal, especialmente no âmbito Secretaria de Saneamento SESAN através do Departamento de Resíduos Sólidos - DRES, da prestadora dos
serviços, da população em geral e de setores específicos da sociedade, bem como
das entidades envolvidas com setores econômicos, sociais e organizacionais de
Belém, tais como:

Câmara de vereadores municipal, Câmara de Dirigentes Lojistas, Representação local
do Movimento Nacional de Catadores de materiais Recicláveis – MNCR, Associações
de Indústrias, Associações/Cooperativas de Catadores, Conselhos Municipais,
Organizações Não Governamentais – ONGs ligadas aos temas ambientais e urbanos,
entre outros), Agencia Reguladora - ARBEL, Procuradoria jurídica das secretaria e/ou
geral do município, Conselhos municipais (destacando-se os de meio ambiente,
saúde, etc.), entre outros.

Convém salientar que o tema de resíduos sólidos é muito amplo. Portanto nenhum
programa, projeto e ação quando discutido no âmbito municipal é único e exclusivo
de um setor ou secretaria ou agência. Diversos entes podem e, devem ser consultados
para fins de colaborar e até mesmo viabilizar as ações que, às vezes, tendem a ser
abrangentes e de difícil operacionalização em alguns dos setores da sociedade.

As responsabilidades pelas principais etapas de implementação destes Planejamento
são conforme mostra os Quadros 189 e 190.
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Etapa

Quadro 189: Etapas e Responsabilidades para Implementação do Plano de Saneamento e/ou PGIRS.
Ações Gerais
Responsável

Acondicionamento

Coletas Convencional,
Seletiva e Transporte

População em geral,
estabelecimentos comerciais e
prestadores de serviços,
grandes geradores e outros
geradores específicos.
Prefeitura, prestadores de
serviços de coleta
convencional e seletiva,
cooperativas e associações de
catadores para grandes
geradores ou geradores
específicos;

Triagem

Cooperativas/Associações de
Catadores

Comercialização

Rede de Comercialização,
indústrias recicladoras,
associações de
catadores/cooperativas


Deverão realizar a segregação na fonte e dispor adequadamente à coleta seletiva e
coleta convencional, conforme diretrizes municipais e conforme frequências de coleta
estabelecidas.

Grandes geradores atenderão às regulamentações municipais ou outras pertinentes
devendo ser os responsáveis pelo manejo de seus volumes gerados.

Deverá prestar a coleta convencional e a coleta seletiva e transporte dos resíduos,
conforme frequências estabelecidas, priorizando a qualidade e eficiência da coleta e
garantindo saúde e proteção ao trabalhador envolvido na coleta.

Grandes geradores e prestadores de serviços de coleta específicos atenderão às
regulamentações municipais ou outras pertinentes.

Deverão prestar a triagem dos materiais com eficiência de produtividade, garantindo
máxima separação de materiais reaproveitáveis, com foco na diminuição gradativa dos índices
de rejeitos, garantindo saúde dos associados no ambiente de trabalho e sustentabilidade de
renda a todos os associados.

As Cooperativas/Associações de Catadores deverão estar com convênios vigentes
com a Administração Municipal.

A comercialização deve prevalecer o interesse em sustentabilidade ambiental e
econômica da renda dos catadores associados.

Deve garantir comercialização e destinação de todos os tipos de materiais recicláveis,
independente da variação do mercado e valores de venda dos mesmos ao longo do ano.

As empresas recicladoras, sucateiras deverão enviar a Administração Municipal os
dados mensais de comercialização.
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Quadro 190: Etapas e Responsabilidades para Implementação do Plano de Saneamento e/ou PGIRS.
Responsável
Ações Gerais
Secretaria de Saneamento -

Educação Ambiental e
Capacitação técnica

SESAN – Depart. Resíduos



Sólidos -DRES, Secretaria

com vistas à continuidade da mobilização social e participação no programa de coleta

Ações de educação ambiental devem atender a toda população e segmentos sociais

Municipal de Meio Ambiente,

seletiva, bem como eliminação dos pontos de descarte irregular e ordenamento dos serviços

outras secretarias, Vigilância

de coleta e de limpeza urbana (etc.), utilizando-se de metodologias e instrumentos

Sanitária, entidades, ONG’s,

inovadores e os tradicionais em todo horizonte de planejamento, viabilizando seus objetivos.

estabelecimentos comerciais



e prestadores de serviços,

Capacitação técnica de funcionários, colaboradores, servidores, catadores, entre

outros envolvidos.

Conselhos Municipais;
Definição de diretrizes,
legislações e regramentos
técnicos municipais para
o manejo dos resíduos
sólidos

Regulação e Fiscalização
dos serviços de manejo
de resíduos sólidos,
incluída a coleta seletiva

Prefeitura Municipal,
Procuradoria
geral/secretarias; Agência
Reguladora (ARBEL);



Definição de legislações, resoluções, normas, procedimentos que regulamentem os

serviços prestados à população e definam responsabilidades para grandes geradores,
geradores específicos e outras necessidades específicas de planejamento a gestão.


Regulamentação das responsabilidades dos grandes geradores e pagamento pelos

Câmara de vereadores;

serviços ambientais e de coleta e destinação de resíduos sólidos garantindo sustentabilidade

Conselhos Municipais;

econômico financeira dos cofres públicos.

Agência Reguladora de



Fiscalizar e Regular os serviços ligados ao manejo de resíduos sólidos municipais

Saneamento e/ou Resíduos



Fazer a regulação de contratos e convênios.

Sólidos – ARBEL, Conselhos 
municipais, Câmara de



Elaboração de normas e resoluções sobre o tema de resíduos sólidos em nível local;
Garantir a qualidade de prestação dos serviços à população em geral.

vereadores, etc.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – AMPLA, 2020.

636

O gestor de resíduos sólidos municipais em parceria com o operador dos serviços a
deverão atuar diretamente nas ações previstas neste Plano, focados na necessidade
de forte acompanhamento do planejamento, operacionalização e fiscalização das
etapas de coleta e dos demais serviços de limpeza urbana, bem como das condições
legais e ambientais dos locais que irão receber os resíduos sólidos.

Ainda, caberá à SESAN - através da Departamento de Resíduos Sólidos (DRES):


Implantar sistema de indicadores, o qual deverá ser utilizado para
acompanhamento do cumprimento das metas estabelecidas;



Obter todas as licenças ambientais para execução de obras e operação dos
serviços relacionados ao manejo de resíduos sólidos, tendo em vista as
atividades que são passíveis de licenciamento ambiental nos termos da
legislação específica;



Garantir que todas as obras e serviços venham a ser executados no âmbito do
manejo dos resíduos sólidos atendam a todas as legislações referentes à
segurança do trabalho, proteção do meio ambiente e utilização adequada dos
recursos públicos.
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2. HIERARQUIZAÇÃO DAS ÁREAS E/OU PROGRAMAS DE INTERVENÇÃO
PRIORITÁRIOS

A definição da hierarquização das ações de intervenção prioritária teve como
instrumentos básicos as diretrizes, objetivos e metas definidas ao longo do período de
planejamento.

Para a definição dos programas prioritários, foram consideradas as relevâncias das
ações no que se refere aos dois objetivos principais do Plano Municipal de
Saneamento Básico de Belém: Universalização e Melhoria de Qualidade da Prestação
do(s) Serviço(s).

Uma vez que os objetivos foram tratados neste planejamento por meio de programas
específicos que reúnem ações capazes de viabilizar seu sucesso, sua prioridade é
reflexo do resultado das prioridades de suas ações, identificado através da média dos
resultados.

Tais resultados foram obtidos através da análise de relevância de cada ação. A
avaliação das relevâncias das ações para ambos os programas foi categorizada
segundo três graus de relevância:


Alta relevância: 5 (cinco) pontos;



Média relevância: 3 (três) pontos;



Baixa relevância: 1 (um) ponto.

A ponderação resulta da multiplicação dos pontos de Universalização x Melhorias de
Qualidade dos serviços. Foram consideradas ações críticas ou as mais significativas
aquelas cujo resultado da multiplicação da Universalização x Melhoria Operacional e
de Qualidade atingiu 25 pontos, ou seja, correspondeu a uma ação de relevância
máxima, e assim por diante os resultados cujo valor numérico são inferiores são ações
de menor relevância ou menor prioridade. A média dos programas é com base nas
pontuações multiplicadas de cada um, adotando-se o próximo valor inteiro.
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A classificação serviu de referência para a hierarquização das ações propostas pelo
PGIRS, sendo que para o sistema de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana e
gestão integrada dos resíduos, a relação dos projetos e suas respectivas relevâncias
de priorização são apresentadas no Quadro 191.

Este tipo de metodologia visa auxiliar na tomada de decisão entre um ou outro projeto,
caso seja necessário, bem como promover a qualificação sobre qual projeto/programa
será mais efetivo para atendimento dos objetivos requeridos para escolha ao longo do
horizonte de plano.
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Quadro 191: Hierarquização dos Programas ou Projetos de Intervenção Prioritária.
Universalização

Melhoria na
Qualidade

Prioridade da
Ação

Projeto de Ampliação de LEV’s

5

5

25

Projeto de Rede de Ecopontos

5

5

25

Projeto de Manu. Amp. dos Serviços de Manejo de RSU

5

5

25

Projeto de Manutenção e Ampliação dos Serviços de Limpeza Urbana

3

5

15

Projeto de Amp. serviços de manejo de resíduos em Áreas Rurais

5

3

15

Projeto de Adequação da destinação final dos RSU (estudo técnico Consórcio)

5

5

25

Projeto de Recuperação do Aurá (PRAD)

5

5

25

Programa

Programas de
Universalização

Projetos

Média

22

Projeto de Ampliação e Melhoria de Galpões de Triagem

5

5

25

Projeto de inclusão, capacitação, valorização de assoc. coop. catadores

3

3

9

5

3

15

3

3

9

5

1

5

3

1

3

Projeto para o Caroço do Açaí
Programas de
Melhorias Operacionais Projeto de Compostagem Municipal
e de Qualidade dos
Projeto de Incentivo a Compostagem Doméstica
Serviços
Projeto de controle quali-quantitativo de resíduos sólidos
Média

Programas de
Melhorias
Organizacionais e
Gerenciais

11

Projeto de Educação Ambiental de Sustentabilidade

3

5

15

Projeto de Capacitação Técnica

1

3

3

Projeto Desenvolvimento Organizacional e Modernização da SESAN

3

3

9

Projeto Revisão de mecanismos de cobrança para manejo de resíduos sólidos

3

3

9

Projeto da Agenda A3P

1

3

3

Projeto de Elaboração dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos

3

3

9

Projeto para logística reversa obrigatória

3

3

9

Média

Fonte: Elaborado por Consórcio Egis-AMPLA, 2020
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8

3. COMPATIBILIZAÇÃO DOS OBJETIVOS DO PGIRS COM OS OBJETIVOS DO
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL

Conforme preconiza a Lei n°11.445/2007, os serviços públicos de saneamento devem
ser prestados buscando-se a universalização do acesso com a ampliação progressiva
a todos os usuários e/ou domicílios do município de Belém, integralidade de todas as
atividades e componentes de cada um dos serviços com eficiência e conformidade às
necessidades da população e a adoção de métodos, técnicas e processos que
considerem as características regionais e locais do município.

A partir da formulação dos Programas, Projetos e Ações do presente planejamento,
buscou-se compatibilizar o que está sendo proposto com as políticas públicas para o
desenvolvimento sustentável, a se destacar a Agenda 2030 para o Desenvolvimento
Sustentável, através dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e suas
respectivas 169 metas.

Nas Figuras 300 a 302 estão apresentados para cada Objetivo do Desenvolvimento
Sustentável, os projetos do sistema de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos
que de forma direta ou indireta auxiliam no seu atendimento. Caso algum dos
Objetivos do Desenvolvimento Sustentável não estejam listados, trata-se de não haver
ações no planejamento estratégico do sistema direcionados para aquele objetivo
especificamente.

641

Figura 300: Projetos de Manejo dos Resíduos Sólidos e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável.

642

Figura 301: Projetos de Manejo dos Resíduos Sólidos e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (continuação).

643

Figura 302: Projetos de Manejo dos Resíduos Sólidos e os Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável (continuação).

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – AMPLA, 2020.
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4. DEFINIÇÃO DO PLANO DE INVESTIMENTO GERAL

O plano de investimentos deste planejamento baseou-se na definição dos orçamentos
de referência para fins de investimentos dos Programas estabelecidos e é
apresentado nos Quadros 193 e 194.

O plano de investimento foi estabelecido conforme as necessidades elencadas nos
programas e projetos por Zona de Gestão de Resíduos Sólidos (ZG) definidas para o
município de Belém como as unidades de planejamento, ou quando não indicadas, se
referem à totalidade ou a algum projeto específico local cuja valoração era necessária.

Além disso, o plano de investimentos compreendeu a valoração de referências ao
longo do período de planejamento nos prazos caracterizados como imediato (Anos 1
ao 3); Curto Prazo (Anos 4 a 8); Médio Prazo (Anos 9 a 12) e Longo Prazo (Anos 13
a 20).

Não foram considerados valores de referência ao custeio de ações ou projetos, cujo
desenvolvimento partirá diretamente, por exemplo, da atuação da equipe da SESAN
ou de outros setores e secretarias da administração pública municipal.

Os valores de custeio para os projetos operacionais envolvendo, por exemplo, os
custos do Projeto de Ampliação e Manutenção dos Serviços de Manejo de RSU e de
Limpeza Urbana consideraram os valores de referência adotados pelo município nos
orçamentos de prestação de serviços terceirizados (contratos em vigência ou em fase
de contratação), Quadro 192.
Quadro 192: Relação de Valores Contratuais.
Valor contratos

Area I

Área II

Área III

Total (R$/mês) Total Global (R$/ano)

Coleta e Transporte (ref. Julho/19)

R$ 2.671.551,16 R$ 2.510.194,60 R$ 1.665.979,89 R$ 6.847.725,65

R$ 82.172.707,80

Limpeza Urbana (ref. Julho/19)

R$ 2.572.248,73 R$ 2.107.777,86 R$ 2.278.432,34 R$ 6.958.458,93

R$ 83.501.507,16

Drenagem Urbana - limpeza (ref. Abril/20)
Aterro sanitário (disposição final) (ref. Julho/20)

-

R$/ton. Via acordo judicial

-

R$ 3.465.900,04
R$ 90,00

R$ 41.590.800,48
(R$/tonelada disposta)

Fonte: SESAN, 2020.

Nos projetos de serviços de manejo de RSU foram considerados os serviços de coleta
e transporte balizados em nível de custo per capita e, após foi feita a relação com a
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população projetada por ZG para se ter os valores estimativos anuais ao longo de
todo horizonte de plano para cada unidade de planejamento em razão dos custos
globais praticados nos contratos (valores de referência). O valor per capita resultou
estimado em R$ 54,18. Neste projeto, foi incluído o valor estimativo anual quanto à
etapa de disposição final no aterro sanitário, a partir do valor da tonelada disposta
igual a R$ 90,00 reais/tonelada, esse acertado judicialmente e praticado atualmente
(julho/2020), segundo informações da SESAN/DRES.

Nos projetos de ampliação e manutenção dos serviços de limpeza urbana a estimativa
também foi realizada conforme explicado anteriormente, ou seja, utilizando os valores
de referência dos contratos praticados ou em contratação, os quais foram trazidos em
nível per capita e depois relacionados a população de cada ZG por ano de
planejamento. O valor per capita resultou estimado em R$ 55,06 para esses serviços.
No caso dos serviços de limpeza urbana foram considerados os serviços praticados
para varrição, capina, poda, e outros relacionados ao sistema de drenagem urbana,
como limpeza de canais, cursos de água, sistema de microdrenagem, etc., detalhados
nos projetos anteriormente.

No caso do contrato de serviços de coleta, transporte e limpeza urbana havia valores
estimados para ações de educação ambiental a serem praticados pelas contratadas.
Esses valores não foram suprimidos e estão inseridos globalmente nos valores
anuais, mas manteve-se a valoração específica do Projeto de Educação Ambiental e
Sustentabilidade deste Plano, pois entende-se que este projeto conceituado aqui terá
atividades muito mais amplas e necessárias para potencializar a melhoria das
condições ligadas ao sistema de resíduos sólidos que eventualmente os valores
atualmente praticados não poderiam estar suprindo. Assim, para o Projeto de
Educação Ambiental e Sustentabilidade atribui-se um valor por habitante (R$ 10,00),
capazes de arcar o custeio dos agentes ambientais previstos para o projeto.
Considerou-se as ações de visitação as residências até o ano 5 a após esta data
manutenção de 20% dos domicílios.
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Quadro 193: Plano de Investimentos para Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Programa de Universalizacao.
Imediato

INVESTIMENTOS
Quant.

Curto

Unid.

Preço unit. (R$)

Total (R$)

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

ANO 6

ANO 7

ANO 8

UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Projeto de Ampliação dos LEV's

Projeto de Rede de Ecopontos

ZG Icoaraci

22

Unid.

5.000

110.000

-

40.000

40.000

30.000

-

-

-

-

ZG Sede

18

Unid.

5.000

90.000

-

25.000

30.000

35.000

-

-

-

-

ZG Outeiro

12

Unid.

5.000

60.000

-

20.000

20.000

-

20.000

-

-

-

ZG Mosqueiro

12

Unid.

5.000

60.000

-

20.000

20.000

20.000

-

-

-

-

ZG Rural/Ilhas

2

Unid.

5.000

10.000

-

10.000

-

-

-

-

-

-

Reposição

30

Unid.

5.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

ZG Icoaraci

2

Unid.

150.000

300.000

-

-

-

150.000

-

-

-

-

ZG Outeiro

1

Unid.

150.000

150.000

-

-

-

150.000

-

-

-

-

ZG Mosqueiro

2

Unid.

150.000

300.000

-

-

-

150.000

-

-

-

-

ZG Sede

6

Unid.

150.000

750.000

-

300.000

-

-

-

300.000

-

-

ZG Rural/Ilhas

1

Unid.

150.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

10.867.194

hab

54,18

588.793.606

27.559.893

27.827.221

28.081.871

28.325.468

28.573.183

28.800.634

29.008.959

29.204.660
2.620.077

ZG Icoaraci
ZG Outeiro
ZG Mosqueiro
Projeto de Manutenção e Ampliação dos Serviços Manejo RSU
ZG Sede
ZG Rural/Ilhas

970.881

hab

54,18

52.603.140

2.235.501

2.308.266

2.374.800

2.435.049

2.491.072

2.539.618

2.582.367

1.246.094

hab

54,18

67.514.409

2.000.681

2.093.331

2.194.378

2.304.094

2.424.701

2.553.272

2.691.216

2.838.696

17.916.991

hab

54,18

970.757.469

49.914.958

49.841.814

49.755.775

49.659.387

49.591.769

49.471.975

49.339.395

49.192.348

181.182

hab

54,18

9.816.591

461.675

467.581

473.595

479.663

485.840

487.844

489.903

491.908

Destinação final (Todas ZG)
ZG Icoaraci

9.164.230

t

90,00

824.780.681

42.019.646

41.894.721

41.522.478

41.136.080

41.217.091

41.370.763

41.506.984

41.629.138

16.131.214

hab

55,06

888.135.904

41.954.691

42.299.277

42.627.937

42.942.492

43.256.012

43.551.320

43.822.124

44.077.379

ZG Outeiro

1.440.970

hab

55,06

79.335.452

3.403.125

3.508.722

3.604.917

3.691.628

3.771.153

3.840.323

3.901.029

3.954.373

1.847.944

hab

55,06

101.742.228

3.045.657

3.182.006

3.331.039

3.493.095

3.670.675

3.860.969

4.065.461

4.284.326

26.601.533

hab

55,06

1.464.600.079

75.986.023

75.762.963

75.528.658

75.285.530

75.075.367

74.809.807

74.534.115

74.243.966

268.956

hab

55,06

14.807.910

702.812

710.754

718.911

727.187

735.497

737.701

740.068

742.416

Projeto de Manutenção e Ampliação dos ZG Mosqueiro
Serviços Limpeza Urbana
ZG Sede
ZG Rural/Ilhas
Projeto de Adequação da Destinação
Final RSU (Estudo técnico Consórcio)

-

1

Unid.

1.451.828

1.451.828

725.914

725.914

-

-

-

-

-

-

Projeto Recuperação do Aurá (PRAD)

-

1

Unid.

1.650.000

1.650.000

825.000

825.000

-

-

-

-

-

-

250.835.576

251.862.569

250.324.358

251.014.672

251.312.359

252.324.226

252.681.620

253.279.287

SUB-TOTAL

5.068.119.296
Médio

INVESTIMENTOS
Quant.

Longo

Unid.

Preço unit. (R$)

Total (R$)

ANO 9

ANO 10

ANO 11

ANO 12

ANO 13

ANO 14

ANO 15

ANO 16

ANO 17

ANO 18

ANO 19

ANO 20

UNIVERSALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS

Projeto de Ampliação dos LEV's

Projeto de Rede de Ecopontos

ZG Icoaraci

22

Unid.

5.000

110.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZG Sede

18

Unid.

5.000

90.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZG Outeiro

12

Unid.

5.000

60.000

-

-

-

-

ZG Mosqueiro

12

Unid.

5.000

60.000

-

-

-

-

ZG Rural/Ilhas

2

Unid.

5.000

10.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reposição

30

Unid.

5.000

150.000

100.000

-

-

-

50.000

-

-

-

-

-

-

-

ZG Icoaraci

2

Unid.

150.000

300.000

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZG Outeiro

1

Unid.

150.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZG Mosqueiro

2

Unid.

150.000

300.000

-

-

-

-

-

-

150.000

-

-

-

-

-

ZG Sede

6

Unid.

150.000

750.000

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZG Rural/Ilhas

1

Unid.

150.000

150.000

-

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.867.194

hab

54,18

588.793.606

29.387.466

29.580.296

29.736.337

29.878.724

30.008.162

30.125.463

30.248.183

30.341.862

30.424.162

30.496.169

30.558.964

30.625.932
2.802.233

ZG Icoaraci
ZG Outeiro
ZG Mosqueiro
Projeto de Manutenção e Ampliação dos Serviços Manejo RSU
ZG Sede
ZG Rural/Ilhas

970.881

hab

54,18

52.603.140

2.652.748

2.683.143

2.707.416

2.728.059

2.745.234

2.759.592

2.772.867

2.782.186

2.789.500

2.794.810

2.798.602

1.246.094

hab

54,18

67.514.409

2.995.929

3.164.431

3.339.273

3.521.971

3.711.820

3.907.792

4.111.133

4.316.099

4.523.449

4.731.991

4.940.479

5.149.671

17.916.991

hab

54,18

970.757.469

49.030.835

48.892.620

48.699.032

48.488.322

48.262.334

48.022.421

47.797.192

47.530.947

47.252.133

46.963.457

46.667.196

46.383.560

181.182

hab

54,18

9.816.591

493.967

495.971

496.622

497.272

497.922

498.572

499.222

499.385

499.601

499.818

500.035

500.197

Destinação final (Todas ZG)
ZG Icoaraci

9.164.230

t

90,00

824.780.681

41.157.649

41.166.325

41.245.413

41.310.774

41.012.239

41.053.329

40.988.597

41.006.718

40.895.212

40.891.880

40.879.757

40.875.887

16.131.214

hab

55,06

888.135.904

44.316.737

44.563.697

44.770.943

44.962.011

45.137.672

45.298.887

45.463.609

45.597.171

45.717.670

45.826.324

45.924.334

46.025.616

ZG Outeiro

1.440.970

hab

55,06

79.335.452

4.000.383

4.042.244

4.076.278

4.105.230

4.129.326

4.149.528

4.167.673

4.181.016

4.191.716

4.199.736

4.205.769

4.211.284

1.847.944

hab

55,06

101.742.228

4.517.906

4.767.321

5.027.600

5.299.921

5.583.245

5.876.047

6.179.113

6.486.152

6.797.280

7.110.722

7.424.604

7.739.088

26.601.533

hab

55,06

1.464.600.079

73.939.230

73.658.354

73.321.121

72.966.051

72.595.230

72.210.084

71.840.111

71.428.601

71.004.664

70.571.573

70.131.955

69.706.676

268.956

hab

55,06

14.807.910

744.909

747.197

747.712

748.303

748.964

749.690

750.341

750.466

750.739

751.072

751.458

751.712

1.451.828

1.451.828

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.650.000

1.650.000

Projeto de Manutenção e Ampliação dos ZG Mosqueiro
Serviços Limpeza Urbana
ZG Sede
ZG Rural/Ilhas
Projeto de Adequação da Destinação
Final RSU (Estudo técnico Consórcio)

-

1

Unid.

Projeto Recuperação do Aurá (PRAD)

-

1

Unid.

SUB-TOTAL

5.068.119.296

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

253.337.758

254.211.600

254.167.746

254.506.638

254.482.150

254.651.406

254.968.040

254.920.602

254.846.127

254.837.552

254.783.154

254.771.856

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – AMPLA, 2020.
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Quadro 194: Plano de Investimentos para Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana – Programa de Melhorias Operacionais e de Qualidade e
Programa de Melhorias Organizacionais e Gerenciais.
Imediato

INVESTIMENTOS
Quant.

Unid.

Preço unit. (R$)

Total (R$)

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

MELHORIAS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Projeto de Ampliação e Melhoria dos
Galpões de Triagem

Projeto de Compostagem Municipal

ZG Icoaraci

3

Unid.

500.000

1.500.000

-

-

-

-

500.000

ZG Sede

2

Unid.

500.000

1.000.000

-

-

-

-

-

ZG Sede - Filhos do Sol

1

Unid.

400.000

400.000

-

-

400.000

ZG Icoaraci - Cocavip/Cent.Icoaraci

2

Unid.

400.000

800.000

-

400.000

400.000

ZG Mosqueiro - Catamosqueiro

1

Unid.

400.000

400.000

-

-

400.000

ZG Icoaraci

1

Unid.

150.000

150.000

-

-

-

-

150.000

ZG Outeiro

1

Unid.

150.000

150.000

-

-

-

-

150.000

ZG Mosqueiro

1

Unid.

150.000

150.000

-

-

-

-

-

ZG Sede

1

Unid.

200.000

200.000

-

200.000

-

-

-

0

600.000

1.200.000

0

800.000

SUB-TOTAL

4.750.000

1

1

Imediato
Quant.

Unid.

Preço unit. (R$)

Total (R$)

ANO 1

ANO 2

ANO 3

ANO 4

ANO 5

MELHORIAS ORGANIZACIONAIS E GERENCIAIS

Projeto de Educação Ambiental e
Sustentabilidade

ZG Icoaraci

4.196.722

hab

10,00

9.319.685

1.017.330

1.027.198

1.036.598

1.045.590

1.054.734

ZG Outeiro

361.507

hab

10,00

813.362

82.520

85.206

87.662

89.886

91.954

ZG Mosqueiro

352.530

hab

10,00

928.059

73.852

77.272

81.002

85.052

89.504

7.323.022

hab

10,00

15.845.536

1.842.532

1.839.832

1.836.656

1.833.098

1.830.602

70.837

hab

20,00

312.318

34.084

34.520

34.964

35.412

35.868

ZG Sede
ZG Rural/Ilhas
SUB-TOTAL

27.218.958

3.050.318

3.064.028

3.076.882

3.089.038

3.102.662

TOTAL

5.100.088.254

253.885.894

255.526.597

254.601.240

254.103.710

255.215.021
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2

4

7

25

Médio

INVESTIMENTOS
Quant.

Unid.

Preço unit. (R$)

Total (R$)

Longo

ANO 9

ANO 10

ANO 11

ANO 12

ANO 13

ANO 14

ANO 15

ANO 16

ANO

MELHORIAS OPERACIONAIS E DE QUALIDADE DOS SERVIÇOS

Projeto de Ampliação e Melhoria dos
Galpões de Triagem

Projeto de Compostagem Municipal

ZG Icoaraci

3

Unid.

500.000

1.500.000

-

500.000

-

-

500.000

-

-

-

ZG Sede

2

Unid.

500.000

1.000.000

500.000

-

-

-

-

-

-

-

ZG Sede - Filhos do Sol

1

Unid.

400.000

400.000

ZG Icoaraci - Cocavip/Cent.Icoaraci

2

Unid.

400.000

800.000

ZG Mosqueiro - Catamosqueiro

1

Unid.

400.000

400.000

ZG Icoaraci

1

Unid.

150.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZG Outeiro

1

Unid.

150.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZG Mosqueiro

1

Unid.

150.000

150.000

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ZG Sede

1

Unid.

200.000

200.000

-

-

-

-

-

-

-

-

500.000

500.000

0

0

500.000

0

0

0

SUB-TOTAL

4.750.000

Médio
Quant.

Unid.

-

500.0

-

500.0
Longo

Preço unit. (R$)

Total (R$)

ANO 9

ANO 10

ANO 11

ANO 12

ANO 13

ANO 14

ANO 15

ANO 16

ANO

MELHORIAS ORGANIZACIONAIS E GERENCIAIS

Projeto de Educação Ambiental e
Sustentabilidade

ZG Icoaraci

4.196.722

hab

10,00

9.319.685

271.198

272.978

274.418

275.732

276.926

278.009

279.141

280.006

280.7

ZG Outeiro

361.507

hab

10,00

813.362

24.481

24.761

24.985

25.176

25.334

25.467

25.589

25.675

25.7

ZG Mosqueiro

352.530

hab

10,00

928.059

27.648

29.203

30.816

32.502

34.254

36.063

37.939

39.831

41.7

7.323.022

hab

10,00

15.845.536

452.474

451.199

449.412

447.468

445.382

443.168

441.090

438.633

436.0

70.837

hab

20,00

312.318

ZG Sede

9.117

9.154

9.166

9.178

9.190

9.202

9.214

9.217

9.22

SUB-TOTAL

27.218.958

784.917

787.294

788.797

790.055

791.086

791.908

792.973

793.361

793.5

TOTAL

5.100.088.254

254.622.675

255.498.893

254.956.542

255.296.692

255.773.236

255.443.314

255.761.013

255.713.963

ZG Rural/Ilhas

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – AMPLA, 2020.
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256.139

5. AÇÕES DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA

A seguir estão apresentados as ações aos eventos de emergência e contingência
mais significativos para cada um dos quatro componentes do saneamento.

O

detalhamento das ações mitigadoras destas ocorrências, a serem concebidos face a
necessidade de assegurar a continuidade dos processos produtivos do saneamento
básico terão como objetivo acelerar a retomada e a normalidade destes serviços em
caso de sinistros de qualquer natureza.

O planejamento das ações de emergência e contingência terá duas fases distintas,
sendo a primeira norteada por este Plano, que compreende a identificação dos
principais eventos e a proposição de ações frente à estas ocorrências, bem como de
ações

mitigadoras

(contingências)

e

a

segunda

fase

correspondente

à

responsabilidade do operador, de cada um dos serviços de saneamento, na
elaboração do respectivo Plano de Emergência e Contingência - PEC, com definição
de critérios, ações e responsabilidades.
Recomenda-se que na elaboração do PEC, o operador de cada serviço de
saneamento deva seguir as seguintes orientações:


Listar todos os processos funcionais e operacionais da organização;



Identificar os impactos previstos nos referidos processos, e para cada um deles
avaliar o que a sua falha representa para a organização, levando em
consideração também as interdependências entre os processos. Como resultado
deste trabalho será possível identificar todas as questões críticas;



Identificar riscos e definir cenários possíveis de falha para cada um dos
processos críticos, levando em conta a probabilidade de ocorrência de cada
falha, provável duração dos efeitos, consequências resultantes, custos inerentes
e os limites máximos aceitáveis de permanência da falha sem a ativação da
respectiva medida de contingência e/ou emergência;



Procurar medidas para cada falha, ou seja, listar as medidas a serem postas em
prática caso a falha aconteça;



Propor ações necessárias para operacionalização das medidas,
implantação dependa da aquisição de recursos físicos e/ou humanos;
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cuja



Definir forma de monitoramento após a falha;



Definir critérios de ativação do plano, como tempo máximo aceitável de
permanência da falha; e



Identificar o responsável pela ativação do plano.

5.1. CONCEITUAÇÃO
Basicamente, emergência trata de situação crítica, acontecimento perigoso ou fortuito,
incidente, caso de urgência, situação mórbida inesperada e que requer tratamento
imediato.
A contingência é qualquer evento que afeta a disponibilidade total ou parcial de um ou
mais recursos associados a um sistema, provocando, em consequência, a
descontinuidade de serviços considerados essenciais.

Para fins deste Plano adotaram-se os seguintes entendimentos:


Origem da causa é o fato gerador do problema;



Evento é a consequência gerada em um ou mais componentes do saneamento
básico;



Perigo deve ser entendido como qualquer condição real ou potencial que pode
resultar em lesão, doença ou morte, assim como danos ou perdas de
determinado sistema, equipamento ou propriedade, ou até danos ao meio
ambiente;



Severidade avalia o quão perigoso é o evento identificado;



Probabilidade de um evento ocorrer está intimamente ligada com a frequência
que os eventos identificados possam acontecer. Diversos fatores impactam na
definição da probabilidade de ocorrência de um certo evento, estando ela
dependente das respectivas origens deste evento;



Dimensão do evento indica o quanto abrangente podem ser as consequências
que ele acarretará ao sistema, aos indivíduos impactados ou ao meio ambiente.
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5.2. CONSIDERAÇÕES SOBRE O DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS EVENTOS DE EMERGÊNCIA E CONTINGÊNCIA

Para identificação das origens e dos eventos registrados para o sistema de limpeza
urbana e manejo dos resíduos sólidos de Belém, foram utilizados os materiais
levantados, avaliados e apresentados na etapa de Diagnóstico.

No caso de cada evento ou situação de emergência identificado, faz-se necessário
considerar quatro pontos básicos, com conteúdo específico para cada eixo do
saneamento básico, quais sejam:


Identificar as origens causadoras das situações de emergência;



Listar os possíveis eventos de emergência gerados;



Correlacionar as origens das situações de emergência com os respectivos
eventos de emergência;



Identificar o potencial de risco de cada evento.

5.3. SISTEMA DE MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E LIMPEZA URBANA

Os serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana têm importância
estratégica para garantir as condições mínimas de salubridade ambiental no meio
urbano e minimizar a ocorrência de doenças relacionadas a disseminação de vetores
específicos permitindo ainda evitar processos de poluição.
Os serviços de manejo de resíduos sólidos envolvem uma série de etapas que vão
desde a coleta de resíduos nos diversos sistemas possíveis, incluindo o porta-a-porta,
o transporte e a destinação dos mesmos através de processos ou alternativas
ambientalmente adequados.
Os serviços de limpeza urbana promovem o asseio dos espaços públicos e a garantia
de convivência saudável para a população. Os serviços também são variados desde
a varrição de vias urbanas até a remoção de resíduos em espaços específicos com
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grande circulação de pessoas como feiras e mercados, as atividades de poda e
capina, etc.
O bom gerenciamento dessas diversas etapas garante a realização dos serviços à
população de forma satisfatória e com qualidade, bem como garantem que não haja
prejuízos ou impactos mesmo que indiretos à saúde pública.
Por isso, é necessário que a Administração Municipal e/ou o operador responsável
pelos serviços esteja preparado, ciente e organizado para atuar ou manter o
funcionamento minimamente aceitável ou adequado à população destes serviços
mesmo em situações de adversidades ou eventos que mudem a situação normal da
cidade ou situações de calamidade pública.
As possíveis origens para essas falhas ou eventos no funcionamento do Sistema de
manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana são as mencionadas no Quadro 195,
apresentado a seguir.
Quadro 195: Origem de Eventos de Emergência e Contingência para o Sistema de Manejo de
Resíduos Sólidos.
Origem dos Eventos de Emergência e Contingência
1

Inundações

2

Deslizamentos de terra

3

Períodos prolongados de chuva

4

Falta de energia elétrica nas unidades que dependem desta infraestrutura

5

Ações de vandalismo nas unidades operacionais ou equipamentos

6

Falta de manutenção preventiva dos equipamentos ou unidades operacionais

7

Falta ou insuficiência de treinamento para atuação nos serviços prestados

8

Greve geral ou parcial dos trabalhadores do setor ou empresa prestadora dos serviços

9

Incêndio nas unidades operacionais ou equipamentos

10

Conhecimento insuficiente do funcionamento do sistema e/ou problemas gerenciais

11

Obstrução parcial ou total de vias urbanas ou rodovias

12
13
14
15

Esgotamento da vida útil ou Embargo (fiscalização ambiental) da área para disposição
final de resíduos sólidos
Acidentes com veículos coletores gerando espalhamento de resíduos em vias e/ou canais
ou cursos d’água.
Falta de documentação legal das unidades operacionais podendo gerar paralisação/
embargo nas unidades.
Eventos extremos de saúde pública – Epidemias e/ou Pandemias.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.
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Tendo em vista as possíveis origens, tem-se os seguintes eventos de emergência e
contingência principais que poderiam ser observados para o sistema de manejo de
resíduos sólidos e limpeza urbana de Belém, apresentados no Quadro 196.

Quadro 196: Identificação dos Principais Eventos de Emergência e Contingência para o
Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos.
Evento de Emergência e Contingência
1

Paralisação total ou parcial das unidades operacionais

2

Vazamento de chorume e/ou lançamento inadequado de chorume em corpo receptor

3
4

Paralisação total ou parcial do aterro sanitário e outras unidades de recebimento de
resíduos
Paralisação total ou parcial dos serviços gerais de coleta, transporte e destinação de
resíduos sólidos

5

Paralisação total ou parcial dos serviços de limpeza urbana

6

Acúmulo exagerado ou indevido de resíduos sólidos em vias urbanas, canais e terrenos
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

A fim de correlacionar cada um dos seis eventos de emergência e contingência
identificados, com suas possíveis origens, apresentam-se os esquemas na Figura 303
a seguir.
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Figura 303: Correlação entre os Eventos de Emergência e Contingência e suas Principais Origens.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.
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Para que fosse possível determinar o grau de risco para cada um dos eventos de
emergência e contingência identificados para o sistema de manejo de resíduos sólidos
e limpeza urbana elaborou-se uma metodologia de cálculo, onde adotaram-se três
premissas e/ou características básicas a serem consideradas na avaliação do risco:
Severidade, Probabilidade e Dimensão.

Para reforçar o entendimento destas premissas, expõe-se novamente suas
conceituações.

A severidade avalia o quão perigoso é o evento identificado. Um perigo pode ser
definido como qualquer condição real ou potencial que pode resultar em lesão, doença
ou morte, assim como danos ou perdas de determinado sistema, equipamento ou
propriedade, ou até danos ao meio ambiente.

A probabilidade de um evento ocorrer está intimamente ligada com a frequência que
os eventos identificados possam acontecer. Diversos fatores impactam na definição
da probabilidade de ocorrência de um certo evento, estando ela dependente das
respectivas origens deste evento.

Por fim, a dimensão do evento indicará o quanto abrangente pode ser as
consequências que ele acarretará ao sistema, aos indivíduos impactados ou ao meio
ambiente.

Considerando-se estas três variáveis, atribuiu-se uma nota para graduar cada uma
destas, conforme apresentado no Quadro 197.
Quadro 197: Pontuações Aplicadas às Variáveis de Risco.
Pequena

1

Severidade Moderada

3

Grande

Probabilidade

Baixa

1

Pequena

1

Média

3

Dimensão Moderada

3

Alta

5

5

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.
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Grande

5

O conceito final de risco para cada um dos eventos de emergência e contingência
identificados foi obtido pelo produto das três variáveis, utilizando-se a graduação
apresentada no Quadro 198 caracterizados em três categorias: baixo, moderado ou
alto.
Quadro 198: Graduação de Risco Adotada.
Conceito

Pontos

Baixo

1 a 24

Moderado

25 a 74

Alto

75 a 125

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

Como resultado do cálculo do risco de cada um dos eventos de emergência e
contingência do sistema de manejo de resíduos sólido e limpeza urbana de Belém,
considerando-se as premissas, critérios e graduação de riscos apresentados
anteriormente, tem-se o seguinte Quadro 199.

Quadro 199: Eventos de Emergência e Contingência e a Graduação de Risco.
Eventos de Emergência e
Total de
Severidade Probabilidade Dimensão
Contingência
Pontos
Paralisação total ou parcial das unidades
operacionais

3

3

Vazamento de chorume e/ou lançamento
inadequado de chorume em corpo
3
3
receptor
Paralisação total ou parcial do aterro
sanitário ou outras unidades de
5
1
recebimento de resíduos
Paralisação total ou parcial dos serviços
gerais de coleta, transporte e destinação
3
3
de resíduos sólidos
Paralisação total ou parcial dos serviços
5
1
de limpeza urbana
Acúmulo exagerado ou indevido de
resíduos sólidos em vias urbanas, canais
5
3
e terrenos
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

5

45

1

9

5

25

5

45

5

25

5

75

Por fim, apresenta-se a matriz de risco dos eventos de emergência e contingência do
sistema de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana de Belém na Figura 304.
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Nesta matriz está correlacionado cada um dos eventos identificados (apresentados
nas linhas da matriz) com suas respectivas origens (apresentadas nas colunas da
matriz).
Como pode ser observado, quando há a correlação entre evento e origem, a matriz
identifica qual a origem para o evento em análise, e ao passo em que é assinalada
esta relação entre origem e evento, é também classificado o grau de risco do evento,
conforme calculado anteriormente – risco baixo, risco moderado e risco alto, desta
maneira é possível compreender tanto a causa do evento de emergência e
contingência, quanto o seu grau de risco frente à operação do sistema, conforme a
cor do indicador assinalado.
Reitera-se que o grau do risco foi estabelecido apenas para o evento de emergência
e contingência, uma vez que não há variação no cálculo do risco de acordo com suas
origens.
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Figura 304: Eventos de Emergência e Contingência Origens e a Graduação de Riscos.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS – Ampla, 2020.
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5.4. EMBASAMENTO LEGAL

O embasamento legal para as ações de Contingências e Emergências do Plano
de Saneamento Básico serão devidamente apresentadas nas normas abaixo
destacadas:

Lei Federal N° 11.445, de 05 de Janeiro de 2007.

A obrigação da existência de estudos que tratem de ações de emergência e
contingência nos serviços de saneamento tem amparo na Lei Federal nº
11.445/2007, a qual estabelece as diretrizes nacionais para o saneamento básico
e para a política federal de saneamento básico.

Com o advento da Lei 11.445/2007, atualizou-se no âmbito legislativo, a política
pública de saneamento básico brasileiro, que consiste no abastecimento de água,
o esgotamento sanitário, limpeza urbana e o manejo de resíduos sólidos,
drenagem e o manejo de águas pluviais (alterações trazidas pela lei nº
13.308/2016).
As fundamentações legais para a apresentação dos Planos de Emergência e
Contingência estão previstas no artigo 19, inciso IV, e artigo 23, inciso XI, ambos
da Lei 11.445/2007. A norma prevê, também, a possibilidade de interrupção dos
serviços de saneamento decorrentes de situações de emergências que atinjam a
segurança de pessoas e bens, referendada no artigo 40, inciso I, da Política
Federal de Saneamento Básico em comento.
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Decreto Federal Nº 7.217, de 21 de junho de 2010.
O Decreto Federal nº 7.217/2010, regulamentou a Lei Federal nº 11.445/2007,
estabelecendo diretrizes nacionais para o saneamento básico. Referido
dispositivo legal, abrange, também, as ações de emergência e contingência,
devidamente arroladas no artigo 17, caput e inciso I e artigo 21 caput e parágrafo
único, ambos do Decreto Federal 7.217/2010.
Resolução Recomendada MC Nº 75, de 02 de julho de 2009.
O Ministério das Cidades, juntamente com o Conselho das Cidades, editou a
Resolução Recomendada nº 75/2009, visando levar ao conhecimento dos
Estados, Distrito Federal e Municípios, diretrizes relativas à Política de
Saneamento Básico e ao conteúdo mínimo dos Planos de Saneamento Básico.
O aludido diploma legal apresenta um rol de conteúdo mínimo que deve constar
no Plano Municipal de Saneamento Básico, assim como os planos de ações frente
aos eventos de emergência e contingência, que estão disciplinados no artigo 4º,
inciso III e IV, alíneas “a”, “b” e “c”, da Resolução supramencionada.
Lei Estadual Nº 7.731, de 20 de setembro de 2013.

A Lei nº 7.731/2013 instituiu a Política Estadual de Saneamento Básico no âmbito
do Estado do Pará, resguardando as ações de Contingência e Emergência no
artigo 50, inciso XI, do mencionado dispositivo legal.

Lei Municipal Nº 9.576, de 22 de maio de 2020.

A recentíssima Lei nº 9.576/2020 trouxe em seu corpo legal a transformação da
Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de Belém - AMAE/BELÉM em
Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL, ficando revogado o parágrafo
único, do art. 1º e os demais artigos da Lei nº 8.630 de 07 de fevereiro de 2008.

As ações de emergência e contingência da novel legislação estão previstas nos
artigos 11, inciso XI e artigo 21, § 1ª, da Lei nº 9.576/2020.
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Resoluções ARBEL/Belém (as quais são específicas para os sistemas de
abastecimento de água e esgotamento sanitário):


Resolução nº 003, de 12 de agosto de 2016:

A Agência Reguladora Municipal de Belém – ARBEL elaborou uma série de
resoluções, dentre elas destacamos a de nº 003/2016, que definiu as diretrizes
para a elaboração e implementação do Plano de Contingência e Emergência dos
Serviços de Abastecimento de Água e de Esgotamento Sanitário do Município de
Belém, devendo ser destacados o parágrafo único, inciso I, do artigo 1º, da
resolução nº 003/2016, assim como o artigo 2º, que estabeleceu o prazo de até
24 (vinte e quatro) meses para a apresentação do Plano de Contingência e
Emergência pelos prestadores de serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário.
Considerando o prazo acima mencionado, denota-se que a Companhia de
Saneamento do Pará – COSANPA deveria ter apresentado até agosto/2018, o seu
Plano de Contingência e Emergência, o que de fato não ocorreu.
No tocante à elaboração do Plano de Contingência e Emergência, foi instituído no
artigo 3º, incisos I, II, III, IV, V e VI um roteiro básico a seguir cumprido, da mesma
maneira que deverá ser incluso as ações de, prevenção, mitigação, preparo,
alerta, resposta, reabilitação e reconstrução, que estão arroladas no artigo 4º,
parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º e 7º da resolução em destaque.



Resolução ARBEL Nº 002, de 06 de julho de 2017

A Resolução nº 002/2017 da referida Agência, regulamentou as condições gerais
na prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento
sanitário do município de Belém, destacando as responsabilidades do Prestador
de Serviços e dos Usuários, no que concernem as ações de Emergências e
Contingências, no artigo 158, § 3º, da resolução 002/2017.
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Primeira Revisão do Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB
A versão original do Plano Nacional de Saneamento Básico – PLANSAB, principal
instrumento da política pública nacional de saneamento básico, foi elaborada pelo
Governo Federal com um amplo processo participativo e em total consonância
com a Lei Federal Nº 11.445/2007 (Lei de Diretrizes Nacionais para o Saneamento
Básico).

O Plano contempla uma abordagem integrada do saneamento básico, incluindo
os quatro componentes: abastecimento de água potável, esgotamento sanitário,
limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, e drenagem e manejo das águas
pluviais urbanas, devendo ser elaborados com horizonte de 20 (vinte) anos,
avaliados anualmente e revisados a cada 4 (quatro) anos, preferencialmente em
períodos coincidentes com os de vigência dos planos plurianuais, nos termos do
artigo 52, § 2º, da Lei N° 11.445/2007.
De forma a atender a legislação vigente, o Ministério de Desenvolvimento
Regional (que absorveu o antigo Ministério das Cidades), através da Secretaria
Nacional de Saneamento, publicou em 07 de março de 2019 a primeira revisão do
PLANSAB para consulta. As próximas etapas contemplam a apreciação do
documento em consulta e audiências públicas, a apreciação pelos conselhos e
pelo Ministro do Desenvolvimento Regional e, finalmente, o encaminhamento da
proposta de decreto.
Nesta revisão do PLANSAB foram previstos recursos destinados a medidas de
emergência e contingência, os quais estão contemplados no quesito “Gestão”,
como uma das ações estruturantes para os quatro eixos do saneamento básico.
Tais medidas estão assim caracterizadas (Tabela 8.2 da revisão do PLANSAB):


Diretrizes: Promover a interlocução e a articulação do PLANSAB com
planos municipais, estaduais e regionais de saneamento básico, e com
outros planos setoriais correlatos, assegurando a intersetorialidade das
ações

de

saneamento

básico

com
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as

políticas

de

saúde,

de

desenvolvimento urbano e regional, habitação, proteção ambiental, e
recursos hídricos, entre outras.


Estratégia: Estimular a elaboração de Planos de Segurança da Água
(PSA), planos de contingência e ações para emergências e desastres,
dentre outros.



Competência Federativa Predominante: Federal, Estadual e Municipal;



Principais

Responsáveis

no

Governo

Federal:

Ministério

de

Desenvolvimento Regional (MDR), Ministério da Saúde (MS), Ministério do
meio Ambiente (MMA) e Agência Nacional das Águas (ANA).


Relação com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS):
Objetivos 6.1 (alcançar até 2030 o acesso universal e equitativo à água
para consumo humano, segura e acessível para todos), 6.5 (implementar
até 2030 a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis de
governo, inclusive via cooperação transfronteiriça) e 17.14 (aumentar a
coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável).

5.5. ÓRGÃOS E INSTITUIÇÕES ENVOLVIDAS

A ocorrência de eventos de emergência e contingência levam obrigatoriamente o
envolvimento, não somente dos operadores diretos dos serviços de saneamento
(água, esgoto, drenagem urbana e resíduos sólidos), mas também, de órgãos e
entidades municipais e estaduais, e dependendo do grau de sinistro, também os
federais, que podem efetivamente dar sua contribuição.

No presente item serão listados os principais órgãos e entidades municipais e
estaduais importantes no enfrentamento aos possíveis sinistros nos serviços de
saneamento.

É importante salientar que em situações de emergências ou contingência as ações
requeridas devem ser integradas, coordenadas e planejadas envolvendo, à
medida do possível, todos os setores da Administração Pública, visando a
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minimização dos prejuízos à população e consequentemente a prestação dos
serviços.
Órgãos e Entidades Municipais

A nível municipal alguns órgãos da Prefeitura Municipal de Belém, sejam eles
vinculados a administração direta como a administração indireta (conforme
organograma da PMB na Figura 305), bem como entidades representativas da
sociedade civil, tem a sua devida importância, para em conjunto com os
operadores dos serviços de saneamento, fazer o enfrentamento de sinistros
relacionados a estes serviços.
Figura 305: Organograma da Prefeitura Municipal de Belém.

Fonte: Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, 2020.

No caso da Prefeitura Municipal de Belém destacam-se os seguintes órgãos e
entidades que podem fazer parte do conjunto de ações integradas ou coordenadas
para o enfrentamento de ações de emergência e contingência possíveis (Quadro
200):
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Quadro 200: Órgãos/Entidades Municipais para auxilio em Ações de Emergência e
Contingência.
Órgãos/Entidades
Descrição
Municipais
SEGEP – Secretaria Municipal
de Coordenação Geral de
planejamento e Gestão

Criada pela Lei Municipal Nº 7.341 de 18 de Março de 1986. É o
órgão central do Sistema Municipal de Planejamento e Gestão, e
tem por finalidade atuar no planejamento, coordenação e gestão
da política global do desenvolvimento do Município de Belém
Criada pela Lei N° 8.233 de 31 de Janeiro de 2003, e alterada pela
Lei N° 8.486 de 29 de Dezembro de 2005. Tem por finalidades

SEMMA – Sec. Municipal de
Meio Ambiente

planejar, coordenar, supervisionar, executar e controlar as
atividades que visem à conservação, proteção, preservação,
recuperação e restauração da qualidade do meio ambiente e as
áreas verdes públicas localizadas no Município de Belém e
Regiões Insulares.
Criada em 17 de dezembro de 1990, a secretaria tem como

SESAN – Secretaria Municipal
de Saneamento

responsabilidade as seguintes atividades: preservação do meio
ambiente, promoção do saneamento básico (abastecimento de
água e esgotamento sanitário), administração do setor de
drenagem urbana e administração do setor de resíduos sólidos.
Atua como gestora do Sistema Único de Saúde (SUS), sendo
responsável pela elaboração e manutenção de políticas de saúde,
além de planejar, promover e normatizar ações de proteção da
saúde na capital. Como parte de sua estrutura, conta com o
Departamento de Vigilância em Saúde – DEVS, responsável pela

SESMA – Secretaria Municipal

coordenação de campanhas de imunização, desenvolvimento de

de Saúde

ações focadas na prevenção, monitoramento e combate de
doenças e o Departamento de Vigilância Sanitária – DEVISA, que
vistoria as condições higiênico-sanitárias, de atuação profissional
e dos serviços oferecidos por empresas, hotéis, restaurantes e
bares, além de oferecer cursos de capacitação aos profissionais
que trabalham com o preparo e manipulação de alimentos.
Órgão responsável pelo controle e fiscalização das construções,
alinhamentos prediais e iluminação pública da cidade. Controla a

SEURB – Secretaria Municipal
de Urbanismo

execução de projetos e conservação de obras públicas, realiza
análise e legalização das obras em geral além da implantação,
controle e manutenção da iluminação pública, elaboração e
fiscalização do cumprimento de leis urbanísticas e edificais no
município.
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Órgãos/Entidades

Descrição

Municipais
Tem como responsabilidade orientar a política educacional do
SEMEC – Secretaria

município, bem como fomentar, organizar e manter os diversos

Municipal de Educação

níveis de ensino, além de promover o aprimoramento cultural da
população.
Instituída pela Lei Nº 7.865 de 05 de janeiro de 1998. É

SEHAB – Secretaria Municipal

responsável pelo planejamento, coordenação, execução, controle

de Habitação

e avaliação das atividades da política habitacional do Município
de Belém.
A Procuradoria foi criada pela Lei Municipal Nº 9.403 de 06 de
setembro de 2018. Ela é sucedânea da Secretaria Municipal de
Assuntos Jurídicos – SEMAJ, alinhando sua nomenclatura as

PGM – Procuradoria Geral do

suas competências legais. Tem como atribuições principais:

Município

patrocinar judicialmente as causas em que o Município de Belém
seja interessado como autor, réu ou interveniente e emitir
pareceres sobre matérias e processos administrativos submetidos
a seu exame.
A agência, instituída pela Lei nº 9.576/2020, substitui a antiga
Agência Municipal de Água e Esgoto (AMAE) e tem como missão
dar cumprimento às políticas e desenvolver ações voltadas para
a

regulação,

controle

e

fiscalização

dos

sistemas

de

abastecimento de água e esgotamento sanitário do Município de
Belém, visando a eficiência, eficácia, continuidade, equidade do
acesso, modicidade das tarifas e a universalização da prestação
ARBEL – Agência Reguladora
Municipal

desses serviços públicos, com vistas à elevação da qualidade de
vida para a presente e futuras gerações. Das resoluções
emanadas pela AMAE/Belém merecem ser mencionadas as de Nº
002 de 06 de julho de 2017 que regulamenta as condições gerais
na prestação de serviços públicos de abastecimento de água e
esgotamento sanitário do Município de Belém; e de Nº 003 de 12
de agosto de 2016 que estabelece diretrizes para a elaboração e
implementação pelo operador

(COSANPA)

do

Plano

de

Contingência e Emergência dos serviços de abastecimento de
água e de esgotamento sanitário do Município de Belém.
Estabelecida pela Lei Municipal Nº 9.031 de 18 de setembro de
SEMOB – Superintendência

2013. Tem a finalidade de planejar, gerir, executar e avaliar o

Executiva de Mobilidade

sistema de mobilidade urbana do Município de Belém. Entenda-

Urbana de Belém

se como Sistema de Mobilidade Urbana o conjunto organizado e
coordenado dos modos de transporte de serviços e de
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Órgãos/Entidades

Descrição

Municipais
infraestrutura que garantem os deslocamentos de pessoas e
cargas no território do Município.

A coordenadoria foi instituída pela Lei N.º 8291 de 30 de
BELEMTUR – Coordenadoria

dezembro de 2003. Tem como objetivo planejar, coordenar,

Municipal de Turismo

controlar e avaliar as atividades relacionadas com o turismo no
Município do Belém.
Caracterizada como uma sociedade de economia mista, tem
como principal acionista a Prefeitura Municipal de Belém. Foi
criada pela Lei Municipal Nº 6.795 de 24 de abril de 1971, com as
alterações previstas pela Lei Municipal Nº 6.861 de 08 de fevereiro
de 1971. É responsável pela regularização fundiária no município
que é realizada por meio do Programa Chão Legal, além de
prestar serviços técnicos especializados aos órgãos públicos e
aos cidadãos, tais como: avaliação de imóveis; levantamentos
topográficos

georreferenciados;

pesquisa

fundiária

e

cadastramento imobiliário de novas unidades habitacionais; atua
na urbanização de áreas, mediante convênio com terceiros e de
acordo com as diretrizes legais; promove, com subsídios técnicos,
CODEM – Companhia de
Desenvolvimento e
Administração da Área
Metropolitana de Belém

a desapropriação das áreas de expansão urbana e a venda de
áreas urbanizadas, ressalvados os interesses da União, do
Estado e dos Municípios; atua como agente promotor na
elaboração, estruturação, execução e/ou fiscalização de projetos
e programas financiados por entidades/organismos nacionais ou
internacionais,
financeiras,

governamentais

fundos

ou

ou

quaisquer

privados,
outros

instituições

organismos

de

financiamento ou apoio, para fins de repasse de recursos ou
quaisquer outros objetivos vinculados, inclusive obtenção de
financiamento de qualquer natureza e prestação de garantias,
podendo,

pelo

exercício

dessas

atividades,

cobrar

as

remunerações pertinentes, na forma usual do mercado e do
desempenho de entidades congêneres; atua no nível de apoio à
pesquisa, sistema de informação, desenvolvimento urbano
municipal e/ou metropolitano; é responsável por produzir e
gerenciar sistema de cartografia dos municípios e produzir mapas
temáticos.
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Órgãos/Entidades

Descrição

Municipais
Órgão da Prefeitura Municipal de Belém, criado através da Lei
Municipal Nº 7.629 de 13 de dezembro de 1984, e regulamentado
COMDEC – Comissão

pelo Decreto Municipal Nº 17.42285-PG de 17 de maio de 1985.

Municipal de Defesa Civil de

A comissão foi implantada em 1986 e atua nos seguintes casos

Belém

e/ou situações de risco e vulnerabilidade social: incêndio;
vendaval;

naufrágio;

desabamentos;

enchentes;

urgência,

emergência e ações de prevenção de acidentes.
Criada pela Lei Municipal Nº 7.346 de 14 de outubro de 1986,
alterada pela Lei Municipal Nº 8.769 de 27 de setembro de 2010.
Foi implantada em 27 de setembro de 1991. Sua lei de criação a
define como uma organização autônoma administrativa e
GMB – Guarda Municipal de

financeiramente, com competência institucional da segurança

Belém

urbana municipal e atribuições de proteger sua população, guarda
e proteção dos parques, praças, jardins e demais logradouros
públicos ou próprios municipais, bem como colaborar com órgão
competente na operacionalização de fiscalização de trânsito do
município.
Entre as suas principais atribuições estão: definir e implantar a
política municipal de comunicação social; promover e divulgar as
realizações governamentais; promover o relacionamento entre os
órgãos do Governo Municipal e a imprensa; implantar programas
informativos, além da coordenação, supervisão e controle da
publicidade institucional de todos os órgãos da administração
municipal; coordenar a divulgação e promoção de eventos, ações
e projetos realizados pela Prefeitura Municipal em toda a mídia

COMUS – Coordenadoria de

televisiva, impressa e eletrônica; captar informações vindas da

Comunicação Social

população através dos canais competentes e encaminhá-las aos
órgãos do governo para serem tomadas as devidas providências;
articular com todas as secretarias e órgãos municipais, captando
informações de interesse da população e divulgando-as; realizar
eventos

que

visem

à

melhoria

da

comunicação

entre

comunidades-administradores; organizar meios rápidos e práticos
de acesso e controle da informação; manter um Portal de
Informações atualizado e que corresponda aos interesses do
município; e produzir e supervisionar as informações do Órgão de
Imprensa Oficial do Município.
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Órgãos/Entidades

Descrição

Municipais
É o programa de saneamento municipal que tem como objetivo
contribuir para resolver os problemas socioambientais que afetam
os habitantes da Bacia Hidrográfica Estrada Nova de Belém.
Trata-se de um programa de obras e ações com recursos públicos
da Prefeitura Municipal de Belém e financiado, parcialmente, pelo
Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID. Das bacias
hidrográficas de Belém, a Bacia da Estrada Nova é considerada
como uma das cinco bacias mais críticas, onde as inundações
PROMABEN – Programa de
Saneamento da Bacia Estrada
Nova

frequentes alagam mais de 35% da área. É também a mais
povoada daquelas situadas dentro do Município de Belém. Diante
da situação de saneamento precário nesta área, onde a água
servida e o lixo são jogados diretamente nos canais, e os serviços
de eletricidade e água potável são igualmente deficientes, a
Prefeitura Municipal de Belém vem buscando o enfrentamento
desta realidade para contrapor este cenário através das obras
do PROMABEN.
As obras de saneamento previstas no PROMABEN têm relação
direta no planejamento das ações a serem especificadas na
primeira revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico do
Município de Belém-Pará, objeto do presente documento.

Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

Órgãos e Entidades Estaduais

No âmbito estadual destacam-se os seguintes órgãos e entidades (Quadro 201)
que podem ter atribuições ou podem vir a auxiliar o município no enfrentamento
de situações de emergência e contingência quanto ao saneamento básico:
Quadro 201: Órgãos/Entidades Estaduais para auxilio em Ações de Emergência e
Contingência.
Órgãos/Entidades Estaduais
Descrição
Definida como uma sociedade de economia mista criada pela Lei
COSANPA – Companhia

Estadual Nº 4.336 de 21 de dezembro de 1970, alterada pela Lei

Estadual de Saneamento do

Estadual Nº 7.060 de 23 de dezembro de 2007. Segundo a

Estado do Pará

Assembleia Geral Extraordinária da COSANPA realizada em 16 de
julho de 2018, que definiu o novo estatuto social da Companhia, esta
tem

como

atribuições:
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prestação

de

serviço

público

de

Órgãos/Entidades Estaduais

Descrição
abastecimento de água potável, constituído pelas atividades,
infraestruturas e instalações necessárias, desde a captação até as
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição e a
prestação de serviço público de esgotamento sanitário, constituído
pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias, desde a
coleta, transporte, tratamento e disposição final adequada do
efluente tratado no corpo receptor. A COSANPA detém atualmente
a concessão dos serviços de água e esgoto do Município de Belém.
Em 04 de Novembro de 2015 ela firmou com Prefeitura Municipal de
Belém o Contrato de Programa Nº 001/2015 com duração de 30
anos.
A SECTET foi criada pela Lei Estadual Nº 7.017 de 24 de julho de
2007, alterada pelas Leis Estaduais Nº 8.096 de 01 de janeiro de

SECTET – Secretaria de

2015 e Nº 8.404 de 13 de outubro de 2016. Tem como atribuições

Estado de Ciência, Tecnologia

planejar, formular, coordenar e acompanhar a política estadual de

e Educação Profissional e

desenvolvimento científico e tecnológico, bem como promover,

Tecnológica

apoiar, controlar e avaliar as ações relativas ao fomento da pesquisa
e à geração e aplicação do conhecimento científico e tecnológico em
inovação no Estado do Pará.
A Secretaria foi criada pela Lei Estadual Nº 7.056 de 19 de novembro
de 2007. Tem como atribuições formular e coordenar a política de
comunicação do Governo do Estado, visando à divulgação das

SECOM – Secretaria de Estado
de Comunicação

ações desenvolvidas pelos órgãos da Administração Pública Direta
e Indireta, a promoção e divulgação interna das ações na
Administração Pública, a coordenação da comunicação pública do
Estado, bem como o desenvolvimento de ações de democratização
e acesso à informação e aos meios de comunicação para a
população do Estado do Pará.
Instituída pela Lei Estadual Nº 8.096 de 01 de Janeiro de 2015, e
reestruturada pela Lei Estadual Nº 8.404 de 13 de Outubro de 2016.
Tem por finalidades institucionais, propor e implementar a política de

SEDOP – Secretaria de Estado

organização urbana e regional do estado, gerenciar a execução dos

de Desenvolvimento Urbano e

planos, programa e projetos dela decorrentes, tanto nas áreas de

Obras Públicas –

competência estadual quanto de interesse urbano, em consonância
com a Política Estadual de Desenvolvimento, além de planejar,
coordenar, monitorar, fiscalizar, avaliar e executar obras e serviços
de engenharia e arquitetura do Estado ou de seu interesse.
A SEMAS foi criada pela Lei Estadual Nº 5.457 de 11 de maio de
1988, e reorganizada pela Lei Estadual Nº 7.026 de 30 de julho de
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Órgãos/Entidades Estaduais

Descrição

SEMAS – Secretaria de Estado

2007. Tem como missão promover a gestão ambiental integrada,

de Meio Ambiente e

compartilhada e eficiente, compatível com o desenvolvimento

Sustentabilidade

sustentável, assegurando a preservação, a conservação do meio
ambiente e a melhoria da qualidade de vida.
Criada pela Lei Estadual Nº 4.583 de 24 de setembro de 1975. Tem
como funções primordiais promover a operacionalidade do Sistema
Estadual de Planejamento, cumprir e fazer cumprir os seus objetivos

SEPLAN – Secretaria de

estabelecidos,

Estado de Planejamento

coordenação das seguintes funções: planejamento; orçamentação;
modernização

expedir

normas

administrativa;

operacionais

articulação

e

realizar

a

municipal;

desenvolvimento urbano e metropolitano; desenvolvimento de
comunidade e incentivo às atividades produtivas privadas.
Responsável por executar a Política Estadual de Saúde a partir dos
princípios, diretrizes e competências designadas pelo Sistema Único
de Saúde (SUS). Em nível estadual, atua na orientação às
Secretarias Municipais de Saúde quanto ao planejamento,
SESPA – Secretaria de Estado

acompanhamento e avaliação das ações de saúde, no sentido de

de Saúde Pública

assegurar a prevenção, recuperação e promoção da saúde pública.
A SESPA se faz presente em todo o Estado, por meio dos 13
Centros

Regionais

de

Saúde

(CRS),

assessorando

e

acompanhando de perto as ações de saúde nos municípios da sua
abrangência.
Depois de várias alterações ao longo dos anos, a Lei Estadual Nº
7.584 de 28 de dezembro de 2011 definiu a reestruturação
organizacional da SEGUP e do Sistema Estadual de Segurança
Pública e Defesa Social – SIEDS. Como órgão central do SIEDS, a
SEGUP tem como atribuições coordenar, supervisionar, monitorar e
avaliar as ações dos órgãos integrantes do Sistema, visando garantir
a preservação da ordem pública, mantendo os direitos das pessoas
SEGUP – Secretaria de Estado

e do patrimônio, e assegurando a integridade e a segurança do

de Segurança Pública e Defesa

cidadão. Dentre os órgãos integrantes da SEGUP merecem ser

Social

citados o Departamento de Trânsito do Estado do Pará – DETRAN
Pará e o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, os quais
são importância no auxílio ao enfrentamento de possíveis sinistros
no Sistema de Saneamento (água, esgoto, drenagem urbana e
resíduos sólidos) do Município de Belém.
Com a promulgação da Constituição Estadual de 1989, o então
Corpo de Bombeiros da Policia Militar do Estado do Pará se
emancipa. Além de obter autonomia, ganha também um novo
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Órgãos/Entidades Estaduais

Descrição
regime jurídico, passando a ser subordinado diretamente ao
Governo do Estado, e passando, enfim, a se chamar Corpo de
Bombeiros Militar do Pará – CBMPA. A nova Constituição do Estado
também unificou o Comando do CBMPA com a Coordenadoria
Estadual de Defesa Civil – CEDEC, passando o Comandante Geral
do CBMPA a coordenar também a Defesa Civil do Estado.
Considerada uma autarquia especial no âmbito estadual, a ARCON
PARÁ é dotada de autonomia administrativa e financeira, ente de
direito público revestido de poder de polícia, com a finalidade de
regular, controlar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos de

ARCON – Agência de
Regulação e Controle de
Serviços Públicos do Estado do
Pará

competência do Estado do Pará, cuja exploração tenha sido
delegada a terceiros, entidade pública ou privada, através de
concessão, permissão e autorização, precedida ou não da execução
de obras públicas.
No caso do saneamento a ARCON PARÁ tem por finalidade regular,
controlar e fiscalizar, no âmbito do Estado do Pará, através de
convênio com os municípios interessados, a prestação dos serviços
de

saneamento

básico

concedidos

pelos

municípios

concessionárias públicas ou privadas.
Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

5.6. AÇÕES IMEDIATAS NAS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA IDENTIFICADAS

Quando da ocorrência de situações de emergência deverão ser tomadas, de
imediato, pelo operador e demais órgãos, uma série de ações corretivas, as quais
são específicas para cada eixo de saneamento básico. No caso do Sistema de
Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana, tais ações corretivas e/ou de
enfrentamento são apresentadas a seguir.

No Quadro 202, tem-se relacionada as ações comuns a todas as possíveis
emergências identificadas ao sistema de manejo de resíduos sólidos. Estas ações
precedem

qualquer

medida

emergencial

específica

e

são

de

caráter

organizacional principalmente, e sugere-se que sejam tomadas em caráter
preparatório para os momentos mais críticos, ou seja, para quando da ocorrência
de eventos de emergência nesse sistema.
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a

Quadro 202: Ações Gerais Imediatas no Caso da Ocorrência de Situações de Emergência
para o Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza Urbana.

Ações Gerais

Elaboração e divulgação interna de listagem de telefones de contato e e-mails
dos responsáveis diretos pela: vigilância sanitária, corpo de bombeiros, polícia
militar, cia de energia elétrica, cia de operação de telefonia fixa e móvel,
operador de internet, unidade responsável pelo gerenciamento de trânsito,
unidades de saúde mais próximas e/ou de hospitais/emergências.
Elaboração e divulgação interna de listagem de telefones de contato e e-mails
dos responsáveis diretos pelas: unidades hierárquicas superiores, de
operação e manutenção, do sistema, de segurança do trabalho, de
subcontratados, de comunicação e publicidade, de atualização de site de
comunicação externa, contatos do(s) contratado(s) terceirizado(s), no que
couber.
Definição de Procedimento de Relacionamento e comunicação com a Agência
Reguladora e com os Setores da Administração Municipal e Estadual no caso
de situações adversas.
Definição de procedimento de divulgação de ocorrências e de prazos de
normalização para as unidades de atendimento ao público e população
afetada.
Definição de procedimentos para identificação e monitoramento de
Ocorrências (relatórios/fichas/cadastros (etc.), constando dados da
emergência ou contingência, do acionamento dos procedimentos gerais de
comunicação e de relacionamento, das ações efetuadas e proposição de
medidas mitigadoras.
Fonte: Elaborado Consórcio EGIS – Ampla, 2020.

No Quadro 203, apresentado a seguir, propõe-se as ações que, minimamente,
deverão ser tomadas, caso alguns dos eventos de emergências, já identificados
anteriormente ocorram no Sistema de manejo de resíduos ou limpeza urbana de
Belém.
Quadro 203: Ações Corretivas ou de Enfrentamento Imediatas em caso da Ocorrência de
Situações de Emergência para o Sistema de Manejo de Resíduos Sólidos e Limpeza
urbana.
Eventos
Plano de Ação de Emergência
Identificação dos serviços ou unidades paralisadas e/ou áreas do
município diretamente atingidas.
Comunicação imediata setores e órgãos envolvidos.
Paralisação total ou
parcial das unidades
operacionais

Comunicação à população de paralisação dos serviços e/ou solicitação
de parada temporária de disponibilizar externamente os resíduos à
coleta.
Contratação emergencial de serviço terceirizado, visando suprir
imediatamente, ou assim que possível o(s) serviço(s) impactados.
Identificação e acionamento do Plano de Emergência ou Contingência do
Setor/sistema.

Vazamento de chorume

Comunicação imediata setores e órgãos envolvidos.

e/ou lançamento
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Eventos

Plano de Ação de Emergência

inadequado de chorume

Comunicação formal da ocorrência ao órgão ambiental competente da

em corpo receptor

licença ambiental e fiscalizador, polícia ambiental ou similar.
Paralisação do lançamento operacional da ETE, caso ocorrência
relacionada.
Acionamento de equipe técnica para levantamento e estudo do(s)
ponto(s) de vazamento e identificação da origem.
Acionamento

do

Plano

de

Emergência

e

Contingência

local/setor/sistema.
Acionamento ou Implantação do sistema de contenção da pluma de
contaminação no corpo receptor e/ou acionamento de técnica de
contenção em solo.
Comunicação imediata setores e órgãos envolvidos.
Comunicação à população de paralisação dos serviços e/ou solicitação
Paralisação total ou

de parada temporária de disponibilizar externamente os resíduos à

parcial do aterro

coleta.

sanitário e outras

Contratação emergencial de serviço terceirizado, visando suprir

unidades de

imediatamente, ou assim que possível o(s) serviço(s) impactados

recebimento de

(alocação dos resíduos em unidade adicional temporária ou em outro(s)

resíduos

município(s) de forma emergencial.
Identificação e acionamento do Plano de Emergência ou Contingência do
Setor/sistema.
Comunicação imediata setores e órgãos envolvidos.

Paralisação total ou
parcial dos serviços de
coleta, transporte e
destinação de resíduos
sólidos

Comunicação à população de paralisação dos serviços e/ou solicitação
de parada temporária de disponibilizar externamente os resíduos à
coleta.
Contratação emergencial de serviço terceirizado, visando suprir
imediatamente, ou assim que possível o(s) serviço(s) impactados
Identificação e acionamento do Plano de Emergência ou contingência do
Setor/sistema.
Comunicação imediata setores e órgãos envolvidos.
Contratação emergencial de serviço terceirizado, visando suprir
imediatamente, ou assim que possível o(s) serviço(s) impactados.

Paralisação total ou
parcial dos serviços de
limpeza urbana

Identificação das áreas mais atingidas e que devem ser priorizadas no
retorno às atividades.
Nas áreas mais problemáticas, comunicar a população pedindo auxílio
na manutenção do asseio público e evitar colocação de resíduos e
detritos nas vias e logradouros públicos.
Acionar equipes para mutirão de limpeza e/ou reordenamento de
equipes.
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Eventos

Plano de Ação de Emergência
Identificação e acionamento do Plano de Emergência ou contingência do
Setor/sistema.
Contratação emergencial de serviço terceirizado, visando suprir
imediatamente, ou assim que possível o(s) serviço(s) impactados.
Identificação das áreas atingidas e definição de plano de operação e

Acúmulo exagerado ou
indevido de resíduos

manutenção e remoção dos materiais com definição das equipes e
maquinário necessário.

sólidos em vias

Acionar equipes para mutirão de limpeza e/ou reordenamento de equipes

urbanas, canais ou

para atuação emergencial conforme plano de operação e/ou cronograma.

terrenos

Acionamento de Corpo de Bombeiros no caso de ocorrência de incêndios
ou queima indevida dos resíduos acumulados em terrenos ou vias.
Identificação e acionamento do Plano de Emergência ou contingência do
Setor/sistema.
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

5.7. AÇÕES DE CONTINGÊNCIA

ÀS SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA

IDENTIFICADAS OU POSSÍVEIS

Uma vez definidas as principais ações de emergência aos eventos identificados
ou prováveis de ocorrência, apresentam-se a seguir as principais ações de
contingência como resposta preventiva ou preditiva aos primeiros.

O Quadro 204 mostra os eventos identificados e as respectivas adoções de
contingência previstos para o sistema de manejo de resíduos sólidos e limpeza
urbana do Município de Belém. Importante salientar que as ações ou medidas de
contingência são, no geral, tomadas de forma predecessoras ao evento crítico, ou
seja, no início das situações que podem ser diagnosticadas potenciais aos
serviços realizados. Podem ser correlatas às medidas emergenciais, dependendo
do caso.
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Quadro 204: Ações de Contingência para o Sistema de manejo de resíduos sólidos e
limpeza urbana.
Eventos
Ações ou Medidas de Contingência
Elaboração de Cadastro Atualizado dos Equipamentos e
Unidades do Sistema com identificação da área de
Paralisação total ou parcial das
unidades operacionais

abrangência de cada unidade;
Manter cadastro atualizado de empresas ou fornecedores
da região que possam atender à administração pública em
caso de emergência.
Manter atualizados os projetos e planos e outros laudos ou
estudos geotécnicos e de lançamento de efluentes e
operacionais de tratamento de efluentes que demonstrem
a situação atualizada das frentes operacionais para auxílio

Vazamento de chorume e/ou

na tomada de decisão.

lançamento inadequado de

Manter atualizados os relatórios de ocorrências e de ações

chorume em corpo receptor

ou manutenções realizadas;
Prever

equipamentos,

pessoal

e

acionamento

de

atividades em situações de emergências, bem como ativos
os contatos locais de telefonia e comunicação aos órgãos
oficiais de meio ambiente e controle.
Paralisação total ou parcial do

Elaboração de Cadastro Atualizado dos Equipamentos e

aterro sanitário e outras unidades

Unidades do Sistema com identificação da área de

de recebimento de resíduos

abrangência de cada unidade;
Manter cadastro atualizado de empresas ou fornecedores
da região que possam atender à administração pública em
caso de emergência.
Elaboração de Cadastro Atualizado dos Equipamentos e

Paralisação total ou parcial dos
serviços de coleta, transporte e
destinação de resíduos sólidos

Unidades do Sistema com identificação da área de
abrangência de cada unidade;
Manter cadastro atualizado de empresas ou fornecedores
da região que possam atender à administração pública em
caso de emergência.
Elaboração de Cadastro Atualizado dos Equipamentos e
Unidades do Sistema com identificação da área de

Paralisação total ou parcial dos
serviços de limpeza urbana

abrangência de cada unidade;
Manter cadastro atualizado de empresas ou fornecedores
da região que possam atender à administração pública em
caso de emergência.
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Manter cadastro atualizado dos locais mais problemáticos
quanto a esses passivos.
Prever plano de educação ambiental e comunicação social
Acúmulo exagerado ou indevido de

junto

resíduos sólidos em vias urbanas,

problemáticos de destinação indevida de resíduos sólidos;

canais ou terrenos

Programar medidas corretivas de melhoramento local

às

populações

no

entorno

desses

pontos

desses pontos, implantação de placas, monitoramento à
distância e medidas de controle punitivo (multas e/ou
fiscalizações educativas).
Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

5.8. MANUTENÇÃO

E

REVISÃO

DAS

AÇÕES

DE

EMERGÊNCIA

E

CONTINGÊNCIA

As atividades relativas à manutenção do planejamento das ações de emergência
e contingência são aquelas previstas para garantir a sua efetiva execução do
plano, bem como aquelas que preveem as adequações identificadas ao longo do
processo.

Para Manutenção do plano de emergência e contingência é importante destacar
as seguintes etapas:


Execução do programa de treinamento;



Sistema de revisão e avaliação das ações;



Documentação das ações realizadas em cada evento.

Para uma adequada aplicação e gestão do plano de emergência é fundamental
que a comunicação entre todos os funcionários envolvidos na operação do
sistema de resíduos sólidos e nas atividades de limpeza urbana e os gestores
locais esteja alinhada.

Tendo em vista que as atividades no setor de resíduos, são em maioria
terceirizadas, é importante que haja sempre um canal de comunicação aberto
entre as empresas fornecedoras e/ou executoras das atividades de modo a
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permitir o alinhamento de ações e a resolução amigável de problemas, de modo
que não cause impactos a adequada execução dos serviços. Diálogo aberto com
os funcionários próprios também tende a diminuir a probabilidade de ocorrências
quanto às greves ou paralisações dos serviços.

Além disso, as rotas de comunicação dos possíveis eventos emergenciais devem
ser claras e de fácil acesso a todos os colaboradores e gestores e instituições e
órgãos das esferas municipal e estadual.
Programa de Treinamento

Quanto à execução de um Programa de Treinamento, sugere-se a realização de
um treinamento anual com 8h (oito horas) de duração com as empresas
fornecedoras, funcionários e prestadores de serviços relacionados ao sistema de
resíduos sólidos e as atividades de limpeza urbana. Este treinamento será
organizado pelo responsável pelo sistema (SESAN) podendo ser organizado ou
realizado em parceria com instituições especializadas ou de ensino, cujo conteúdo
programático sugerido está apresentado a seguir:


Apresentação dos riscos;



Execução das respostas aos riscos (treinamento, no que couber);



Execução das ações de contingência;



Definição das responsabilidades;



Apresentação dos fluxogramas;



Definição de riscos associados à meio ambiente nas atividades e as ações
possíveis para controle de impactos neste tema;



Simulações, caso possível.
Revisão das Ações de Emergência e Contingência

As revisões das ações de emergência e contingência devem ocorrer, no mínimo,
a cada quatro anos, preferencialmente junto à revisão do presente Plano e devem
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considerar todos os documentos gerenciais relativos aos eventos que acionaram
as ações de emergência e contingência ocorridos no período.

Os mínimos documentos gerenciais que devem ser considerados em cada evento
de risco ao sistema de resíduos sólidos e limpeza urbana são os seguintes:


Relatório da Base de Dados Operacionais – onde é registrada a ocorrência
de uma ação emergência para uma determinada unidade operacional, bem
como as respectivas informações quantitativas e qualitativas a respeito de
cada evento;



Ficha de Avaliação do Treinamento – utilizado para identificar o nível dos
colaboradores após a realização do treinamento;



Relatório Anual de Ocorrência de Riscos – Relatório com a compilação de
todos os riscos ocorridos no ano calendário.



Parecer de Avaliação do Plano pelo Gestor – Relatório contendo críticas e
sugestões por parte do gestor no que se refere à eficácia das ações de
emergência e contingência contidas no plano para um determinado evento.

As ocorrências apontadas nos relatórios mencionados deverão ser analisadas
para que durante as revisões do plano possa ser analisada a efetividade das
ações de emergência e contingências adotadas. Finalizado o processo de revisão
do plano com as ações de emergência e contingência, os colaboradores
envolvidos na operação do sistema devem ser devidamente informados e
treinados, no que couber.
Documentação

Anualmente, os gestores do Plano de Contingência e Emergência serão
responsáveis pela elaboração de relatórios contendo a quantificação de todos os
eventos emergenciais registrados e os resultados das ações previstas no plano
de emergência e contingência, caso tenham ocorrido e o que esses eventos
impactaram na realização normal das atividades de prestação dos serviços.
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No relatório deverão estar descritos também todas as atividades pertinentes ao
plano, como treinamentos, simulações, entre outros, bem como uma conclusão
sobre a eficácia das ações de emergência e contingência acionadas ao longo do
ano.
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IV – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

1. INTRODUÇÃO

Para permitir uma avaliação sistemática dos sistemas de saneamento, a
existência e utilização de um sistema de indicadores de desempenho confiável, se
torna um ferramental indispensável para esse fim.

A necessidade de a Agência Reguladora e Administração Municipal de Belém
dispor de ferramentas de controle e da prestadora de serviço interna ou externa à
administração, executar uma gestão otimizada, faz crescer, sobremaneira, a
importância do controle dos processos e da redução de todos os custos envolvidos
nos sistemas, o que em última análise representa uma modicidade nas tarifas
praticadas ou economia nos recursos públicos.

Para fazer frente a essas necessidades, é fundamental um gerenciamento cada
vez mais eficiente e que se disponha de ferramentas que proporcionem um
conhecimento preciso da eficiência operacional, comercial e financeira que
ocorrem nos sistemas operados.

Indicadores que espelhem o que acontece nos sistemas exigem maiores esforços
no monitoramento e na apropriação de dados. Em contrapartida, é comprovado,
pelos exemplos das empresas que gerenciam sistemas de saneamento no mundo
todo, que essa eficiência é diretamente proporcional ao conhecimento que se tem
do sistema.

Assim o principal objetivo desse item é fornecer um quadro de referência de
indicadores, que constitua efetivamente um instrumento de apoio à gestão das
metas fixadas, diretamente relacionadas ao Plano Municipal de Saneamento
Básico e ao Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Belém, mas
também, como uma ferramenta de apoio na avaliação da operação e manutenção
dos 4 componentes do saneamento do município.
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Constituem objetivos complementares, porém não menos importantes:


Disponibilizar subconjuntos de indicadores para uso dos prestadores de
serviço, de acordo com as suas necessidades específicas;



Fornecer

informações

confiáveis

aos

órgãos

gerenciadores

e

administradores dos sistemas de saneamento;


Permitir futuras comparações entre entidades gestoras de saneamento no
âmbito de iniciativas de “benchmarking”.

O sistema gerencial de indicadores apresentado neste Relatório contempla os
aspectos mais relevantes para a gestão de topo de uma entidade operadora dos
serviços de saneamento.

Este

documento

apresenta

essencialmente

uma

lista

dos

indicadores

considerados como os mais relevantes para a maioria das entidades gestoras de
sistemas, a serem utilizados de forma sistemática e ao nível da gestão.

Foi desenvolvido um sistema informatizado simplificado e de fácil manuseio de tal
forma que possam ser agregados novos indicadores de forma sistêmica.

O uso de indicadores de monitoramento e avaliação visa potencializar as
seguintes ações:


Permitir que a entidade reguladora, a Administração Municipal, outros
representantes públicos e a sociedade civil em geral acompanhem a
evolução das metas e objetivos fixados no Plano Municipal de Saneamento
Básico e do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;



Facilitar

uma

melhor

e

mais

oportuna

resposta

por

parte

dos

operadores/prestadores de serviços;


Permitir um melhor monitoramento dos efeitos das decisões de gestão;



Fornecer a informação de suporte a uma atitude pró-ativa da gestão, em
alternativa a uma atitude reativa, baseada nas disfunções aparentes dos
sistemas;
683



Permitir destacar os pontos fortes e fracos dos diversos setores da
operadora/ prestadora de serviço, e assim apoiar a adoção de medidas
corretivas para melhoria da produtividade, dos procedimentos e das rotinas
de trabalho;



Facilitar a implementação futura de um sistema de gestão pela qualidade
total, constituindo um meio de valorização da qualidade global e da eficiência
no interior das organizações;



Facilitar a implementação de rotinas de “benchmarking”, quer internamente
à entidade gestora (comparando o desempenho obtido em unidades
operacionais

ou

em

subsistemas

diferentes),

quer

externamente

(comparando o seu desempenho com o de outras entidades gestoras
semelhantes), promovendo melhorias de desempenho;


Proporcionar uma base técnica de suporte a processos de auditoria da
atividade da entidade gestora e de previsão dos efeitos de recomendações
resultantes dessas auditorias.
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2. CONCEITOS

Indicadores de desempenho são medidas de eficiência e eficácia referentes a
aspectos específicos de uma atividade desenvolvida e/ou do comportamento de
um sistema e de seus componentes.

Com a finalidade de atingir objetivos dentro de uma visão sistêmica na gestão, as
entidades operadoras municipais dos sistemas, inclusive os de saneamento
básico, deverão procurar elevados padrões de eficiência e de eficácia,
entendendo-se estes conceitos de mensuração como:

Eficiência mede até que ponto os recursos disponíveis são utilizados de modo
otimizado para a produção do serviço.

Eficácia mede até que ponto os objetivos de gestão definidos, específica e
realisticamente, foram cumpridos.

Vale destacar que a utilização de um indicador de desempenho de forma individual
e fora de contexto não produz resultados práticos e conduz a conclusões
equivocadas.

Portanto, é importante que a avaliação seja realizada com o apoio de um sistema
de indicadores, isto é, uma avaliação sistemática de um conjunto, de forma
simultânea e relacionada sob todos os pontos de vistas relevantes no processo
avaliado.

As qualidades desejáveis para os Indicadores de Desempenho (ID) são usadas
como critério para analisar indicadores existentes e para selecionar os melhores
indicadores em um conjunto maior.

Inicialmente é importante diferenciar dados primários e dados secundários. Por
definição, dados primários são aqueles obtidos diretamente pelo pesquisador,
técnico, funcionário ou gestor do sistema, medidos através de técnicas e
equipamentos “in loco” ou gerados pela própria entidade gestora. Por outro lado,
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os dados secundários (ou externos) são informações obtidas por fontes diversas,
oriundas de outras instituições e pesquisas.

Em casos de dados externos, isto é, dados e informações cujo controle não está
nas mãos das entidades gestoras (operadoras, concessionárias), devem ser
oriundos de fontes e estatísticas oficiais sempre que possível e apenas ser
utilizados em casos onde é fundamental para o cálculo ou interpretação de um ou
mais indicadores de desempenho.

A relação a seguir apresenta as qualidades mais importantes que os indicadores
devem apresentar:

Validade: grau segundo o qual o indicador reflete o fenômeno que está sendo
medido. O ID deve ser a expressão dos produtos essenciais de um processo. O
enfoque deve ser nos produtos e nos resultados. Assim, o ID deve medir aquilo
que é produzido, seja produto intermediário ou final, além dos resultados.

Comparabilidade: propriedade de possibilitar comparações ao longo do tempo e
entre diferentes objetos de avaliação.

Estabilidade: as variáveis componentes do indicador devem ter estabilidade
conceitual, sua forma de cálculo não deve variar no tempo, bem como devem ser
estáveis os procedimentos de coleta de dados para sua apuração. Essas são
condições necessárias ao emprego de indicadores para avaliar o desempenho ao
longo do tempo.

Homogeneidade: na construção de indicadores devem ser consideradas apenas
variáveis homogêneas.

Praticidade: garantia de que o indicador realmente é útil para o monitoramento e
a tomada de decisões. Para tanto, deve ser testado, modificado ou excluído
quando não atender a essa condição.
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Independência: o indicador deve medir os resultados atribuíveis às ações que se
quer monitorar, devendo ser evitados indicadores que possam ser influenciados
por fatores externos.

Confiabilidade: a fonte de dados utilizada para o cálculo do indicador deve ser
confiável, de tal forma que diferentes avaliadores possam chegar aos mesmos
resultados.

Seletividade: deve-se estabelecer um número equilibrado de indicadores que
enfoquem os aspectos essenciais do que se quer medir.

Compreensão: o indicador deve ser de fácil compreensão e não envolver
dificuldades de cálculo ou de uso. Indicadores que medem mais de uma variável
e apresentam métricas não intuitivas podem ser usados, e às vezes devem sê-lo,
quando têm aceitação e validade.

Completude: os indicadores devem representar adequadamente a amplitude e a
diversidade de características do fenômeno monitorado, resguardado o princípio
da seletividade e da simplicidade.

Economicidade: as informações necessárias ao cálculo do indicador devem ser
coletadas e atualizadas a um custo razoável, quando comparado com a utilidade
gerencial da informação que ele fornece.

Acessibilidade: deve haver facilidade de acesso às informações primárias bem
como de registro e manutenção para o cálculo dos indicadores.

Tempestividade: a apuração do indicador deve estar disponível quando
necessária, em tempo para a tomada de decisão.

Objetividade: o indicador deve ser inequívoco sobre o que está sendo medido e
quais dados estão sendo usados em sua apuração. A objetividade inclui clareza
sobre a definição do indicador, de forma a evitar disputa sobre seu significado,
especialmente no caso de indicadores multidimensionais.
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Complementando as conceituações têm-se que os três macros objetivos
propostos neste Plano são os seguintes:


Universalização dos Serviços: direcionado à visão estratégica da
ampliação da cobertura do saneamento básico em termos quantitativos,
englobando todos os projetos e respectivas ações voltados ao acesso de
novos usuários;



Melhorias Operacionais e Qualidade dos Serviços: direcionadas à visão
estratégica do saneamento básico em termos qualitativos, agrupando os
projetos e respectivas ações voltados para aperfeiçoamento da infraestrutura
já existente no município, bem como das novas estruturas que venham a ser
propostas;



Melhorias Organizacional/Gerencial: direcionadas à visão estratégica da
gestão dos serviços, recebendo todos os projetos e respectivas ações
destinados à sua estruturação e ao seu aperfeiçoamento.

Ainda, conceituou-se como meta no Relatório 4, o atingimento de um determinado
objetivo mensurável, num intervalo de tempo previamente definido.
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3. OBTENÇÃO DAS VARIÁVEIS

A qualidade dos dados obtidos e informados é ponto essencial para que um
sistema de indicadores seja capaz de representar a realidade da prestação de
serviço de forma clara e coerente para todos os atores envolvidos; outro aspecto
fundamental é a oportunidade da geração do dado ou informação, uma vez que
dados defasados ou com bases temporais distintas irão comprometer seus
atributos.

A correta obtenção, tratamento, organização, armazenamento e recuperação de
conjunto de dados e informações primários e secundários exigem atenção e rigor
constante e sua sistematização deve:


Ser realizada em consonância aos conceitos e definições apresentadas;



Ter referência ao período correspondente da avaliação;



Referir-se à mesma base de dados de análise;

A atuação do prestador de serviço na geração dos indicadores propostos deverá
ser a mais fiel possível à realidade operacional na prestação dos serviços de
saneamento, devendo a Agência Reguladora e/ou outros órgãos da administração
municipal estarem preparados para aferir todas as condições de qualidade
propostas na conceituação dos dados primários e secundários utilizados na
formulação do sistema de indicadores.

Até final de maio de 2020, a Agência Reguladora Municipal de Água e Esgoto de
Belém – AMAE, vinha tendo atuação exclusivamente sobre a prestação de serviço
de abastecimento de água e esgotamento sanitário, sistemas estes operados pela
COSANPA, sendo que os serviços de drenagem urbana e manejo de águas
pluviais e do serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos não eram
regulados.

O Art. 1º da Lei 9.576 de 22 de maio de 2020, transformou a Agência Reguladora
Municipal de Água e Esgoto de Belém – AMAE/BELÉM, criada pela Lei Municipal

689

no 8.630, de 07 de fevereiro de 2008, na Agência Reguladora Municipal de Belém
– ARBEL.

A nova lei em seu Art. 3° define entre outras competências da Agência Reguladora
Municipal de Belém – ARBEL, a missão institucional da regulação dos serviços
públicos de saneamento básico do Município de Belém, ampliando sua atuação
na regulação da prestação do serviço de drenagem urbana e manejo de águas
pluviais e do serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos, estas
prestadas pela Secretaria Municipal de Saneamento - SESAN, através de atuação
direta ou por contratação de empresas especializadas.
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4. INDICADORES

No Quadro 205 está apresentada a proposição de organização dos indicadores
para avaliação da evolução das metas e da prestação dos serviços, para cada um
dos quatro componentes de saneamento de Belém:
Quadro 205: Organização dos Indicadores.
AVALIAÇÃO

MACRO OBJETIVOS
DISPONIBILIDADE

DAS METAS PARA CADA
COMPONENTE DO PMSB/PGIRS

MELHORIAS OPERACIONAIS
MELHORIAS GERENCIAIS E FINANCEIRAS

DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS
PARA CADA COMPONENTE DO
PMSB/PGIRS

MELHORIA OPERACIONAL
MELHORIAS GERENCIAIS E FINANCEIRAS

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla, 2020.

Sempre que existente será utilizada a base de informações, de indicadores,
nomenclaturas e equações de cálculo propostos no SNIS 2018, sendo que estão
sendo propostos ainda outros indicadores complementares, conforme a
identificação da necessidade para o PMSB e PGIRS

No Quadro 206 estão apresentadas as variáveis intervenientes na geração dos
indicadores.

Nos Quadros 207, 208 e 209, todos elaborados pelo Consórcio Egis Ampla, estão
apresentados os indicadores de acompanhamento das Metas, agrupados nos 3
macros objetivos estabelecidos e para cada um dos quatro sistemas, os
indicadores operacionais e os indicadores gerenciais e financeiros, ambos por
componente, respectivamente.
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Quadro 206: Variáveis intervenientes na geração dos indicadores.
N°
ORDEM

NOME

SIGLA

FONTE

UNID.

PERIODICIDADE

A

B

C

D

E

F

1

População total atendida com abastecimento de água*

AG001

SNIS

hab.

Trimestral

2

Quantidade de ligações ativas de água

AG002

SNIS

unidades

Trimestral

3

Quantidade de economias ativas de água

AG003

SNIS

unidades

Trimestral

4

Quantidade de economias inativas de água

AG003In

PMSB

unidades

Trimestral

5

Quantidade de economias factíveis de água

AG003Fac

PMSB

unidades

Trimestral

6

Quantidade de economias potenciais de água

EC003APot

PMSB

unidades

Trimestral

7

Quantidade de economias totais de água **

EC003ATot

PMSB

unidades

Trimestral

8

Quantidade de economias residenciais ativas de água

AG013

SNIS

unidades

Trimestral

9

Quantidade de economias rurais ativas de água

AG003r

PMSB

unidades

Trimestral

10

Quantidade de economias rurais potenciais de água

EC003rPot

PMSB

unidades

Trimestral

11

Quantidade de economias rurais totais

EC003rTot

PMSB

unidades

Trimestral

12

Densidade demográfica por economia/unidade habitacional (IBGE CENSO)

DD001

IBGE

hab/economia

anual

13

Quantidade de ligações ativas micromedidas de água

AG004

SNIS

unidades

Trimestral

14

Extensão de rede de água

AG005

SNIS

km

Mensal

15

Volume de água produzido

AG006

SNIS

m3

Mensal

16

Volume de água consumido

AG010

SNIS

m3

Mensal

17

Volume de água tratada importada

AG018

SNIS

m3

Mensal

18

Volume de água tratada e exportada

AG019

SNIS

m3

Mensal

19

Quantidade de ligações totais de água

AG021

SNIS

unidades

Trimestral

20

Volume de serviço

AG024

SNIS

m3

Mensal

21

Consumo total de energia elétrica nos sistemas de água

AG028

SNIS

[1.000 kWh]

Trimestral

22

Extensão de rede setorizada

23

Extensão de rede de água substituída

24

AGSet

PMSB

km

Trimestral

ExtAgSubst

PMSB

km

Mensal

Total de cortes mensais

AGCorte

PMSB

unidades

Mensal

25

Quantidade total de empregados próprios

FN026a

SNIS*

unidades

Semestral

26

População urbana do município

POP_URB

SNIS

hab.

Trimestral

27

População rural do município

POP_RUR

PMSB

hab.

Trimestral

28

Número de hidrômetros lidos

NHidLi

PMSB

unidades

Mensal

29

Número de hidrômetros com menos de 7 anos de instalação

NHid7

PMSB

unidades

Trimestral

30

Número total de hidrômetros instalados

NHidTot

PMSB

unidades

Trimestral

31

Número de macromedidores instalados

NMacInst

PMSB

unidades

Trimestral

32

Número de macromedidores previstos

NMacPrev

PMSB

unidades

Trimestral

33

Número total de amostras de água analisadas

NTA

PMSB

unidades

Mensal
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N°
ORDEM
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UNID.

PERIODICIDADE

A

B

C

D

E

F

34

Número total de amostras de água analisadas e em conformidade

NTAc

PMSB

unidades

Mensal

35

Número de serviços de reparo realizados

Serv01

PMSB

unidades

Mensal

36

Número de reserviços realizados

Serv02

PMSB

unidades

Mensal

37

Tempo total de apuração

TTA

PMSB

horas

Mensal

38

Somatório do tempo com pressão maior que 10 mca

TPMB

PMSB

horas

Mensal

39

Somatório com tempo com nível maior que o mínimo

TNMM

PMSB

horas

Mensal

40

Número de pontos de medida

NPM

PMSB

unidades

Mensal

41

Volume de água faturado

AG011

SNIS

m3

Mensal

42

Volume de água bruta exportado

AG017

SNIS

m3

Mensal

43

População total a ser atendida com esgotamento sanitário (soluções individuais)

ES001sa

PMSB

hab.

Trimestral

44

População atendida pelo sistema de esgotamento sanitário (soluções individuais)

ES002sa

PMSB

hab.

Trimestral

45

Quantidade de economias ativas de esgoto

ES003

SNIS

unidades

Trimestral

46

Quantidade de economias inativas de esgoto

ES003In

PMSB

unidades

Trimestral

47

Quantidade de economias factíveis de esgoto

ES003Fac

PMSB

unidades

Trimestral

48

Quantidade de economias potenciais de esgoto

EC003EPot

PMSB

unidades

Trimestral

49

Quantidade de economias totais de esgoto **

EC003ETot

PMSB

unidades

Trimestral

50

Extensão da rede de esgotos

ES004

SNIS

km

Mensal

51

Volume de esgotos coletado

ES005

SNIS

m3

Mensal

52

Volume de esgotos tratado

ES006

SNIS

m3

Mensal

53

Quantidade de novas ligações de esgoto fiscalizadas

ESLigFis

PMSB

unidades

Mensal

54

Quantidade de novas ligações de esgoto do ano anterior ao de referência

ES009

PMSB

unidades

Mensal

55

Volume de esgoto faturado

ES007

SNIS

m3

Mensal

56

Volume de esgoto bruto importado

ES013

SNIS

m3

Mensal

57

Volume de esgoto importado tratado nas instalações do importador

ES014

SNIS

m3

Mensal

58

Volume de esgoto bruto exportado tratado nas instalações do importador

ES015

SNIS

m3

Mensal

59

Receita operacional direta de água

FN002

SNIS

R$

Mensal

60

Receita operacional direta de esgoto

FN003

SNIS

R$

Mensal

61

Receita operacional direta de água exportada (bruta ou tratada)

FN007

SNIS

R$

Mensal

62

Despesas de exploração

FN015

SNIS

R$

Mensal

63

Despesas totais com os serviços

FN017

SNIS

R$

Mensal

64

Receita operacional direta - esgoto bruto importado

FN038

SNIS

R$

Mensal

65

Quantidade total de serviços realizados no prazo estabelecido

QSRP

PMSB

unidades

Mensal

66

Quantidade total de serviços realizados

QTSR

PMSB

unidades

Mensal
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N°
ORDEM
B

NOME

SIGLA

FONTE

UNID.

PERIODICIDADE

A

B

C

D

E

F

FN005

SNIS

R$

Mensal

67

Receita operacional total (direta + indireta)

68

Arrecadação total

FN006

SNIS

R$

Mensal

69

Número total de amostras de efluente final analisadas e em conformidade

NTAcE

PMSB

unidades

Mensal

70

Número total de amostras de de efluente final analisadas

NTAE

PMSB

unidades

Mensal

71

Quantidade de outorgas e licenças válidas

QLV

PMSB

unidades

Trimestral

72

Quantidade de licenças necessárias para o ano de referência

QULe

PMSB

unidades

Trimestral

73

Extensão de rede coletora com manutenção no ano de referência

ESMP

PMSB

km

Mensal

74

Quantidade de projetos sócio-ambientais previstos

QPSAp

PMSB

unidades

Semestral

75

Quantidade de projetos sócio-ambientais realizados

QPSAr

PMSB

unidades

Semestral

76

km de galerias limpas

FM011

PMSB

km

Mensal

77

km de galerias existentes

IE006

PMSB

km

Mensal

78

km de galerias com manutenção

FM009

PMSB

km

Mensal

79

km de canais com manutenção

FM006

PMSB

km

Mensal

80

km de canais existentes

IE004

PMSB

km

Mensal

81

km de canais limpos

FM008

PMSB

km

Mensal

82

Extensão de canais monitorados (quantitativo)

EQ002

PMSB

km

Anual

83

Extensão de canais monitorados (qualitativo)

EQ003

PMSB

unidades

Anual

84

Número de bocas de lobo com manutenção

FM012

PMSB

unidades

Mensal

85

Número de bocas de lobo inspecionadas

FM013

PMSB

unidades

Mensal

86

Número de bocas de lobo limpas

FM014

PMSB

unidades

Mensal

87

Valor investido em drenagem

FN022

SNIS

R$

Semestral

88

Vias pavimentadas com sistema de drenagem subterrânea

GE001

PMSB

km

Semestral

89

Área beneficiada com sistema de drenagem superficial

GE002

PMSB

km²

Semestral

90

Área urbana do município

GE004

PMSB

km²

Anual

91

Extensão total de vias pavimentadas da área urbana do município

GE003

PMSB

km

Semestral

92

Extensão de rede cadastrada - drenagem

IE001

PMSB

km

Mensal

93

Extensão de rede estimada

IE002

PMSB

km

Mensal

94

Número de bocas de lobo existentes

IE007

PMSB

unidades

Mensal

95

População urbana atendida com CDC no município, abrangendo o distrito-sede e localidades

CO050a

PMSB

hab.

Trimestral

96

População rural atendida com CDC no município, abrangendo o distrito-sede e localidades

CO050b

PMSB

hab.

Trimestral

CS050a

PMSB

hab.

Trimestral

CS050b

PMSB

hab.

Trimestral

LU050

PMSB

km²

Mensal

97
98
99
100

População urbana atendida com serviços de CDS no município, abrangendo o distrito-sede e
localidades
População rural atendida com serviços de CDS no município, abrangendo o distrito-sede e
localidades
Área urbana atendida com serviços de Limpeza Urbana no município, abrangendo o distrito-sede
e localidades

CO108

SNIS

ton.

Mensal

101

Quantidade de RDO coletada pelos agentes privados

CO109

SNIS

ton.

Mensal

102

Quantidade de RDO e RPU coletada pelo agente público

CO116

SNIS

ton.

Mensal

CO117

SNIS

ton.

Mensal

103

Quantidade de RDO coletada pelo agente público

Quantidade de RDO e RPU coletada pelos agentes privados
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A

B

C

D

E

F

ton.

Mensal

104

Quantidade de RDO coletada por outros agentes executores, exceto coop. ou associações de
catadores

CO140

SNIS

105

Quantidade de RDO e RPU coletada por outros agentes executores

CO142

SNIS

ton.

Mensal

106

População total atendida com serviços de manejo de RSU no município

CO164

SNIS

hab.

Trimestral

107

Quantidade total de materiais recicláveis recuperados

CS009

SNIS

ton.

Mensal

108

Quantidade de papel e papelão recicláveis recuperados

CS010

SNIS

ton.

Mensal

109

Quantidade de plásticos recicláveis recuperados

CS011

SNIS

ton.

Mensal

110

Quantidade de metais recicláveis recuperados

CS012

SNIS

ton.

Mensal

111

Quantidade de vidros recicláveis recuperados

CS013

SNIS

ton.

Mensal

112

Qtd. total recolhida pelos 4 agentes executores da coleta seletiva acima mencionados

CS026

SNIS

ton.

Mensal

113

Qtd. recolhida na coleta seletiva executada por associações ou cooperativas de catadores

CS048

SNIS

ton.

Mensal

114

Quantidade de resíduos secos comercializados

MR006

PMSB

ton.

Mensal

115

Quantidade de resíduos secos gerados

MR007

PMSB

ton.

Mensal

116

Despesas dos agentes públicos com o serviço de coleta de RDO e RPU

FN206

SNIS

R$

Mensal

117

Despesa com agentes privados para execução do serviço de coleta de RDO e RPU

FN207

SNIS

R$

Mensal

118

Despesa dos agentes públicos com o serviço de varrição

FN212

SNIS

R$

Mensal

119

Despesa com empresas contratadas para o serviço de varrição

FN213

SNIS

R$

Mensal

120

Despesa dos agentes públicos executores de serviços de manejo de RSU

FN218

SNIS

R$

Mensal

121

Despesa com agentes privados executores de serviços de manejo de RSU

FN219

SNIS

R$

Mensal

122

Despesa total com serviços de manejo de RSU

FN220

SNIS

R$

Mensal

123

Receita arrecadada com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU

FN222

SNIS

R$

Mensal

FN223

SNIS

R$

Semestral

124
125

Despesa Corrente da Prefeitura durante o ano com TODOS os serviços do município
(saúde,educação, pagamento de pessoal, etc.).
Faturamento total com taxas e tarifas referentes à gestão e manejo de RSU

RSFAT

PMSB

R$

Mensal

126

Quantidade total de RSS coletada pelos agentes executores

RS044

SNIS

ton.

Mensal

127

Quantidade de varredores dos agentes públicos, alocados no serviço de varrição

TB003

SNIS

unidades

Mensal

128

Quantidade de varredores de agentes privados, alocados no serviço de varrição

TB004

SNIS

unidades

Mensal

129

Extensão total de sarjetas varridas pelos executores

VA039

SNIS

km

Mensal

130

Número de estabelecimentos geradores de resíduos sólidos que elaboraram o Plano de
Gerenciamento de Resíduos Sólidos [PGRS]

MR018

PMSB

unidades

Semestral

131

Número total de estabelecimentos sujeitos a elaboração de PGRS

MR019

PMSB

unidades

Semestral
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* Caso o prestador de serviços não disponha de procedimentos próprios para definir, de maneira precisa, essa população, o mesmo poderá estimá-la utilizando
o produto da quantidade de economias residenciais de água e esgoto, multiplicada pela densidade demográfica de habitantes por domicílio do respectivo
município, obtida no último Censo ou Contagem de População do IBGE.
**O total de economias (água ou esgoto) se dá pelo somatório das economias ativas, inativas, factíveis e potenciais do referido sistema.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla.
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Quadro 207: Indicadores de Metas.
SISTEMA

MACRO OBJETIVO

UNIVERSALIZAÇÃO

SAA

MELHORIA OPERACIONAL

MELHORIA GERENCIAL E FINANCEIRA

UNIVERSALIZAÇÃO
SES
MELHORIA OPERACIONAL
MELHORIA GERENCIAL E FINANCEIRA
UNIVERSALIZAÇÃO

MELHORIA OPERACIONAL
DRE

MELHORIA GERENCIAL E FINANCEIRA

UNIVERSALIZAÇÃO
RES
MELHORIA OPERACIONAL
MELHORIA GERENCIAL E FINANCEIRA

NOME

SIGLA

FONTE

FÓRMULA

COBERTURA DA ÁREA URBANA

AGCUR

PMSB

[(AG003+AG003In+AG003Fac)/EC003ATot]*100

ADESÃO AO SAA

ADSAA

PMSB

[AG003/(AG003+AG003In+AG003Fac)]*100

ATENDIMENTO DA ÁREA RURAL
QUALIDADE DA ÁGUA
CONTINUIDADE ABASTECIMENTO
ÍNDICE DE PERDAS NA DISTRIBUIÇÃO
ATUALIZAÇÃO MICROMEDIÇÃO
INDICE DE HIDROMETRAÇÃO
EFICIÊNCIA NOS PRAZOS DE ATENDIMENTO
EFICIÊNCIA NA ARRECADAÇÃO
COBERTURA DO SISTEMA COLETIVO

ATAR
INAg014a
ICA
IN049
INAg019
IN009
IEPA
IEA
ESCUR

PMSB
PMSB
PMSB
SNIS
PMSB
SNIS
PMSB
PMSB
PMSB

(AG003r/EC003rTot)*100
(NTAc/NTA)*100
[(TPMB + TNMM)/(NPM*TTA)]*100
[(AG006+AG018-AG010-AG024)/(AG006+AG018-AG024)]*100
(NHid7/NHidTot)*100
(AG004/AG002)*100
(QSRP/QTSR)*100
100 - [(FN005 - FN006) / FN005)*100]
[(ES003+ES003In+ES003Fac)/EC003ETot]*100

COBERTURA DO SES - SOLUÇÕES INDIVIDUAIS

ESASI

PMSB

(ES002sa/ES001sa)*100

ADESÃO AO SES - SISTEMA COLETIVO

ADESEE

PMSB

[ES003 / (ES003 + ES003In + ES003Fac)]*100

EFICIÊNCIA NO TRATAMENTO
FISCALIZAÇÃO LIGAÇÕES
COBERTURA DA MICRODRENAGEM
COBERTURA DA MACRODRENAGEM
LIMPEZA MICRODRENAGEM
LIMPEZA MACRODRENAGEM
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MICRODRENAGEM
MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA MACRODRENAGEM
MONITORAMENTO DA MACRODRENAGEM

INAg014b
ESFIS
IMAP14
IMAP13
IMAP24_1
IMAP27_1
IMAP25_1
IMAP28_1
IMAPMAC1

PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB

(NTAcE/NTAE)*100
(ESLigFis/ ES009)*100
(GE001/GE003)*100
(GE002 / GE004)*100
(FM011 / IE006)*100
(FM008 / IE004)*100
(FM009 / IE006)*100
(FM006 /IE004)*100
(EQ002/ IE004)*100

MONITORAMENTO DA QUALIDADE DA ÁGUA CORPOS HÍDRICOS

IMAPMAC2

PMSB

(EQ003/ IE004)*100

COBERTURA DA COLETA DOMICILIAR CONVENCIONAL - URBANA
COBERTURA DA COLETA DOMICILIAR CONVENCIONAL - RURAL
COBERTURA DA COLETA DOMICILIAR SELETIVA - URBANA
COBERTURA DA COLETA DOMICILIAR SELETIVA - RURAL
COBERTURA DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA
DESVIO DE RESÍDUOS
EFICIÊNCIA NA ARRECADAÇÃO
ELABORAÇÃO DOS PLANOS DE GERENCIAMENTO

RCD001
RCD002
RCS001
RCS002
RLU001
DR01
RSARREC
RSPGRS

PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
SNIS
PMSB

(CO050a / POP_URB)*100
(CO050b / POP_RUR)*100
(CS050a / POP_URB)*100
(CS050b / POP_RUR)*100
(LU050 / GE004)*100
(MR006 / MR007) * 100
(FN222/RSFAT)*100
(MR018 / MR019) * 100

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla.
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Quadro 208: Indicadores Operacionais
SISTEMA

SAA

SES

DR

RS

NOME
Atendimento de água
Extensão de rede de água por ligação
Densidade de economias de água por ligação
Consumo médio per capita de água
Consumo médio de água por economia
Índice de perdas por ligação
Eficiência da leitura dos hidrômetros
Índice de macromedição
Índice de setorização
Substituição de rede
Índice de consumo de energia elétrica em sistemas de abastecimento de água
Índice de reserviços
Participação das economias residenciais de água no total de economias de água
Taxa de corte de água
Funcionários próprios por ligação de água
Atendimento de esgoto
Índice de coleta de esgoto
Índice de tratamento de esgoto
Extensão da rede de esgoto por ligação
Índice de Conformidade Documental do SES
Índice de manutenção preventiva da rede coletora
Índice de atendimento aos projetos sócio-ambientais
Cadastro de rede existente
Inspeção de bocas de lobo
Limpeza das de boca de lobo
Manutenção de bocas de lobo
Massa RDO coletada per capita em relação à população total atendida
Taxa de recuperação de recicláveis em relação à quantidade de RDO e RPU [%]
Incidência de papel/papelão sobre total material recuperado [%]
Incidência de plásticos sobre total material recuperado [%]
Massa de RSS coletada per capita [Kg/ 1.000 habitantes/dia]
Incidência de metais sobre total material recuperado [%]
Incidência de vidros sobre total de material recuperado [%]
Produtividade média do varredores [Km/empregado/dia]
Relação entre quantidades da coleta seletiva e RDO [%]

SIGLA

FÓRMULA

FONTE

UNID.

INATSAA
IN020
IN001
IN022
IN053
IN051
INAg018
INMac
INAG099
INAg016

[AG003/(AG003+AG003In+AG003Fac)]*100
(AG005/AG021)*1000
AG003/AG002
[(AG010-AG019)/AG001]*(1000000/365)
[(AG010-AG019)/AG003]*(1000/12)
[(AG006+AG018-AG010-AG024)/(AG002)]*(1000000/365)
(NHidLi/NHidTot)*100
(NMacInst/NMacPrev)*100
(AGSet/AG005)*100
(ExtAgSusbt/AG005)*100
AG028/(AG006 + AG018)
(Serv01/Serv02)*100
(AG013/AG003)*100
(AGCorte/AG002)*100
(FN026a/AG002) * 1000
[ES003/(ES003+ES003In+ES003Fac)]*100
[ES005/(AG010-AG019)]*100
[(ES006+ES014+ES015)/(ES005+ES013)]*100
(ES004/ES009)*100)
(QLV/QULe)*100
(ESMP/ES004)*100
(QPSAr/QPSAp)*100
IE001/IE002
FM013 /IE007
FM014 /IE007
FM012 / IE007
((CO108+CO109+CS048+CO140)/CO164)*(1000/365)
((CS009/(CO116+CO117+CS048+CO142))*100
(CS010/CS009)*100
(CS011/CS009)*100
(RS044/POP_URB)*(1000000/365)
(CS012/CS009)*100
(CS013/CS009)*100
(VA039/(TB003+TB004)/313
[CS026 / (CO108+CO109+CS048+CO140)] *100

PMSB
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
SNIS
PMSB
SNIS
PMSB
PMSB
PMSB
SNIS
SNIS
SNIS
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
PMSB
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS

%
m/lig.
econ./lig.
l/hab/dia
m3/mês/econ.
l/dia/lig.
%
%
%
%
kWh/m3
%
%
%
nº empreg./mil lig.
%
%
%
m/lig
%
%
%
%
%
%
[%]
Kg/(hab.dia)
%
%
%
Kg/(1000hab.dia)
%
%
km/(empreg.dia)
%

IN058
INAg098
IN043
CODG1
IN045
INATSES
IN015
IN016
IN021
IALe
IMP
IAPSA
IMAP12
IMAP17_1
IMAP18_1
IMAP19_1
I022
I031
I034
I035
I036
I038
I039
I044
I053

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla.
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Quadro 209: Indicadores Gerenciais e Financeiros.
SISTEMA

NOME

SIGLA

FÓRMULA

FONTE

UNID.

Despesa total com os serviços por m3 faturado

IN003

SNIS

R$/m3

Indicador de desempenho financeiro

IN012

SNIS

%

Margem da despesa de exploração

IN030

SNIS

%

Tarifa média de água

IN005

FN017/(AG011 + ES007) * 0,001
FN001/(FN017) * 0,001
(FN001 = FN002+FN003+FN007+FN038)
FN015/(FN001) * 0,001
(FN001 = FN002+FN003+FN007+FN038)
FN002/(AG011-AG017-AG019) * 0,001

SNIS

R$/m3

Tarifa média de esgoto
Investimentos per capita em drenagem urbana
Incidência de despesas com RSU na prefeitura [%]
Auto-suficiência financeira [%]
Despesas per capita com RSU [R$/habitante]
Custo unitário médio da coleta (rdo + rpu) [R$/Tonelada]
Incidência do custo da coleta no custo total do manejo [%]
Custo unitário da varrição [R$/Km]
Incidência do custo da varrição no custo total do manejo [%]

IN006
IN049
I003
I005
I006
I023
I024
I043
I046

FN003/(ES007 - ES013) *0,001
FN022/POP_URB
(FN220/FN223)*100
((FN222/(FN218+FN219))*100
FN220/POP_URB
(FN206+FN207)/(CO116+CO117+CS048)
((FN206+FN207)/(FN218+FN219))*100
(FN212+FN213)/VA039
((FN212+FN213)/(FN218+FN219))*100

SNIS
*
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS
SNIS

R$/m3
R$/hab.
%
%
R$/habita
R$/tonela
%
R$/km
%

SAA

SES
DRE

RS

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla.
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5. SISTEMA INFORMATIZADO PARA GERAÇÃO DOS INDICADORES
Foi desenvolvido um sistema de geração de indicadores, a partir de planilhas Excel,
com células referenciadas e indexadas, contendo as seguintes abas:


Entrada de variáveis;



Indicadores de Acompanhamento das Metas por Componentes e nos 3 macros
objetivos;



Indicadores de Acompanhamento Operacional;



Indicadores de Acompanhamento da Gestão e Financeiro.

A intenção é sistematizar o cálculo dos indicadores a partir da introdução de dados na
aba “Entrada de Variáveis”, que deverá ser feita de acordo com a periodicidade
definida, ficando automática a geração dos indicadores associadas àquelas variáveis.
A planilha Excel “aberta” desenvolvida será disponibilizada ao Comitê Executivo e ao
PROMABEN, simultaneamente à entrega deste produto.
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6. MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO

O acompanhamento da implantação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos será efetuado a partir da confrontação dos indicadores anuais das metas
fixados com os obtidos pelos prestadores de serviços, a saber, COSANPA para os
serviços urbanos de água e esgotamento sanitário e SESAN, para os serviços rurais
de água e esgotamento sanitário, para os serviços de drenagem urbana e manejo de
águas pluviais e do serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos.

Para tanto foram incluídas mais 2 abas na planilha excel, permitindo gerar
automaticamente a comparação, ao final do ciclo de 12 meses ou do ano cível, do
percentual de cada meta obtido pelo prestador do serviço com a fixada.

Nos Quadros 210 tem-se o Monitoramento das Metas dos Serviços de Água e Esgoto
– urbanos - COSANPA e no Quadro 112 o Monitoramento das Metas dos Serviços de
Água e Esgoto – rurais e das Metas dos serviços de drenagem urbana e manejo de
águas pluviais e do serviço de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos –
SESAN.
Quadro 210: Monitoramento das Metas dos serviços de água e esgoto urbanos- COSANPA.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla.
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Quadro 211: Monitoramento das Metas dos Serviços de Água e Esgoto – rurais e das Metas
dos serviços de drenagem urbana e manejo de águas pluviais e do serviço de limpeza urbana
e manejo dos resíduos sólidos – SESAN.

Fonte: Elaborado por Consórcio EGIS-Ampla.

Ficará a critério da Agência Reguladora de Belém, a eventual aferição em período
inferior a anual, de maneira que eventuais desvios possam ser comunicados
antecipadamente ao prestador de serviço, para viabilizar ações que tragam a meta
novamente para o valor fixado no PMSB e no PGIRS.

Os profissionais envolvidos na unidade responsável pelo lançamento dos dados na
ARBEL, deverão ter consciência da ordem de grandeza das variáveis, de maneira que
sejam impedidos lançamentos desproporcionais, que vão acarretar erros significativos
nos indicadores das metas.

Recomendamos que, para uma melhor efetivação da utilização deste sistema de
informação, a ARBEL realize reuniões de divulgação e sensibilização com os
profissionais geradores dos dados e informações da COSANPA e da SESAN.
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Ainda, à medida que as variáveis venham sendo lançadas e validadas na planilha
excel, os resultados deverão ser disponibilizados para divulgação no site da
Prefeitura, como uma providência de controle social do desenvolvimento do PGIRS.

Deverá ser instituído, além da atuação direta da ARBEL, mecanismos de
representação da sociedade em geral, através de órgãos e entidades públicas e civis,
com

a finalidade de

acompanhar, monitorar e avaliar

desenvolvimento do PGIRS.
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periodicamente o

V – MINUTAS DE PROJETOS DE LEI

MINUTA DA APROVAÇÃO DO PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS
SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

Belém __ de _______________ de 2020.

Mensagem nº .../2020

Ilustríssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de
Vereadores de Belém.
Por intermédio de Vossa Excelência, encaminho à elevada
deliberação dessa augusta Câmara de Vereadores, o incluso Projeto de Lei, que
institui o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do nosso Município.
O referido planejamento foi elaborado na forma prevista pela Lei
Federal nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, que instituiu a Política de Resíduos
Sólidos, Lei Federal nº 11.445, de 05 de janeiro de 2007, que instituiu o Marco
Regulatório do Saneamento Básico, Decreto Federal nº 7.404/2010, Decreto Federal
nº 7.217/2010, que respectivamente regulamentaram as referidas leis, Lei Federal
14.026, de 15 de julho de 2020 e demais legislações pertinentes.
A aprovação do Projeto de Lei que institui o Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos é indispensável para incrementar avanços nos
sistemas de saneamento básico.
Uma vez aprovado, poderá a Administração implementar com
maior segurança um modelo institucional que viabilize os investimentos necessários
à atualização, ampliação e modernização dos serviços de gestão integrada no
município.
Consequentemente, com a aprovação do Plano de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos, Belém também estará apta a acessar recursos
orçamentários da União ou a recursos de financiamentos geridos ou administrados
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por órgão ou entidade da administração pública federal, quando destinados a
serviços de saneamento básico, razão pela qual o Projeto ora apresentado requer
atenção especial e tramitação célere.
O Plano Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município,
também constitui importante ferramenta para que a Agência Reguladora e o próprio
Poder Legislativo, dentro das suas atribuições e competências institucionais, possam
fiscalizar e cobrar do Poder Executivo providências e ações concretas, sobretudo no
que diz respeito ao cumprimento das metas estabelecidas.
Portanto, por se tratar de matéria de suma relevância para o
nosso Município, solicitamos que a tramitação do presente Projeto se dê em regime
de urgência, na forma prevista na Lei Orgânica do Município.
Limitados ao exposto, renovamos protestos de elevada
consideração e apreço a todos os integrantes dessa Casa Legislativa.
Atenciosamente,

Prefeito Municipal

Projeto de Lei nº .../2020
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Institui o Plano de Gestão Integrada de
Resíduos Sólidos (PGIRS) de Belém e dá
Outras Providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso das atribuições que lhe são conferidas, FAZ SABER
a todos os habitantes deste Município que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a
seguinte Lei.
Art.1.º Fica instituído o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Belém,
com o objetivo de articular, integrar e coordenar recursos tecnológicos, humanos, econômicos
e financeiros para execução de serviços de manejo e gestão dos Resíduos Sólidos em todo o
território do Município, em conformidade com o estabelecido na Lei Federal nº 12.305/2010
e Decreto Federal nº 7.404/2010.
Art. 2.º O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS, como instrumento da Política
Municipal de Saneamento, tem como diretriz, respeitadas as competências da União e do
Estado, melhorar a qualidade da sanidade pública, manter o meio ambiente equilibrado em
busca do desenvolvimento sustentável, além de fornecer elementos ao poder público e a
coletividade para defesa, conservação e recuperação da qualidade e salubridade ambiental,
cabendo a todos o direito de exigir a adoção de medidas neste sentido.
Art. 3.º A Administração Municipal, assim como os prestadores dos serviços públicos, deverão
observar o disposto no Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, notadamente no que
diz respeito ao cumprimento das metas previstas, devendo prestar informações periódicas
sobre a sua operacionalização à Agência Reguladora designada pelo Município para regular os
serviços de saneamento e as entidades fiscalizadoras.
Art. 4.º Compete à Agência Reguladora designada pelo Município, verificar junto aos
prestadores dos serviços de que trata essa Lei, o atendimento das metas estabelecidas,
devendo, no caso de seu descumprimento, exigir e impor as sanções cabíveis na forma das
disposições regulamentares e contratuais pertinentes.
Art. 5.º É assegurado aos órgãos colegiados de controle social e caráter consultivo o acesso a
quaisquer documentos e informações produzidos por órgãos ou entidades de regulação ou de
fiscalização, bem como a possibilidade de solicitar a elaboração de estudos com o objetivo de
subsidiar a tomada de decisões, excluindo-se àqueles documentos considerados sigilosos em
razão de interesse público relevante, mediante prévia e motivada decisão.
Art. 6.º O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) do Município de Belém
deverá ser revisado sempre que necessário e periodicidade, em prazo não superior a 10 (dez)
anos.
Art. 7.º Constitui o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do Município de Belém, o
documento inserido nesta Lei.
Art. 8.º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em
contrário.
Belém, ... de ... de 2020.
Prefeito Municipal
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MINUTA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS E O PLANO DE
GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DO MUNICÍPIO DE BELÉM

LEI Nº _______________________

Dispõe
sobre
a
Política
Municipal
de Resíduos Sólidos e o Plano Municipal de Gestão
Integrada de Resíduos Sólidos de Belém, e dá
providências.
O Prefeito Municipal de Belém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, faço saber
que a Câmara Municipal, através do Projeto de Lei nº __________, de autoria do Poder
Executivo, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

CAPÍTULO I
DOS FUNDAMENTOS
Art. 1.º Esta Lei institui a Política Municipal de Resíduos Sólidos que estabelece as diretrizes
municipais e a universalização do acesso aos serviços de coleta, transporte, tratamento,
destinação e disposição final dos resíduos sólidos, e subsidia a implementação e operação de
ações de melhoria dos serviços de manejo de resíduos sólidos e de limpeza urbana, observada
a Lei Federal nº 12.305, de 8 de agosto de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS).
§ 1.º Esta Lei também dispõe sobre seus princípios e objetivos, bem como as
responsabilidades dos geradores e do poder público e sobre os instrumentos econômicos
aplicáveis.
§ 2.º Estão sujeitas à observância desta Lei as pessoas físicas ou jurídicas de direito público ou
privado, responsáveis direta ou indiretamente pela geração de resíduos sólidos e as que
desenvolvam ações relacionadas à gestão integrada ou ao gerenciamento de resíduos sólidos.
Art. 2.º A Política Municipal de Resíduos Sólidos será executada em programas, projetos e
ações, de forma integrada, planificada, em processo contínuo, e obedecendo às disposições
contidas na presente lei e nos procedimentos administrativos dela decorrentes.
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Parágrafo único. O Plano de Saneamento Básico, o Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos, o Plano Plurianual, as Diretrizes Orçamentárias, os Orçamentos Anuais, abrangendo
suas alterações legislativas subsequentes, os Planos, Programas e Projetos Urbanísticos, assim
como os demais instrumentos municipais de desenvolvimento deverão incorporar os
princípios, diretrizes e determinações desta Lei.

CAPÍTULO II
DAS DEFINIÇÕES
Art. 3.º Para efeito desta Lei define-se:
I - acordo setorial: ato de natureza contratual firmado entre o poder público e fabricantes,
importadores, distribuidores ou comerciantes, tendo em vista a implantação da
responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto;
II - área contaminada: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou
irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos;
III - área órfã contaminada: área contaminada cujos responsáveis pela disposição não sejam
identificáveis ou individualizáveis;
IV - área degradada: local onde há ou houve disposição inadequada de resíduos sólidos ou
rejeitos que deva ser objeto de recuperação ambiental;
V - aterro sanitário: técnica de disposição final de rejeitos no solo, ambientalmente adequada,
sem causar danos ou risco à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos
ambientais, e que utiliza os princípios de engenharia para confiná-los no menor volume
possível;
VI - ciclo de vida do produto: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do produto, a
obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a disposição final;
VII - coleta seletiva: recolhimento diferenciado de resíduos sólidos previamente segregados
pela fonte geradora, conforme sua constituição ou composição, para a sua reutilização e/ou
reciclagem;
VIII - compostagem e biodigestão: processo de tratamento por meio de decomposição
bioquímica da fração orgânica, biodegradável de origem animal ou vegetal, efetuada por
microrganismos em condições controladas, para obtenção de um material humificado e
estabilizado, denominado composto orgânico, em processo que pode ocorrer com a presença
de oxigênio (sem a produção de biogás) ou sem a presença de oxigênio (onde há produção de
biogás);
IX - destinação final ambientalmente adequada: destinação de resíduos sólidos que inclui a
reutilização, a reciclagem, a compostagem, o tratamento e a disposição final, bem como
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outras formas de destinação admitidas pelos órgãos competentes, observando normas
operacionais específicas de modo a minimizar os impactos ambientais adversos e evitar danos
ou riscos à saúde pública e à segurança;
X - disposição final ambientalmente adequada: distribuição ordenada de rejeitos em aterros,
observando normas operacionais específicas de modo a minimizar os impactos ambientais
adversos e evitar danos ou risco à saúde pública e à segurança;
XI - geradores de resíduos sólidos: pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado,
que geram resíduos sólidos por meio de suas atividades, nelas incluídos o consumo;
XII - gerenciamento de resíduos sólidos: conjunto de ações exercidas, direta ou indiretamente
pelo poder público e/ou privado, nas etapas de armazenamento, coleta, transporte,
transbordo, destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, incluindo a
disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, de acordo com a política municipal
de gestão integrada de resíduos sólidos, ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos
(PGRS), exigidos na forma desta Lei;
XIII - gestão integrada de resíduos sólidos: conjunto de ações voltadas para a busca de
soluções para os resíduos sólidos de forma a considerar as dimensões política, econômica,
ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do desenvolvimento
sustentável;
XIV – grandes geradores: geradores comerciais e/ou prestadores de serviços, incluídos os
eventos e similares, comércio itinerante e/ou eventual; órgãos públicos; igrejas, clubes,
associações ou outras instituições, os quais gerem mais de 200 L/dia de resíduos sólidos
caracterizados como não perigosos, não sendo equiparados aos resíduos domiciliares pelo
Poder Público municipal em razão de seu volume de geração.
XV - logística reversa: instrumento de gestão de resíduos caracterizado por um conjunto de
ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição
dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros
ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada;
XVI - materiais recicláveis: aqueles que, após submetidos a um processo de reciclagem, são
transformados em insumos para a fabricação de novos produtos;
XVII - materiais reutilizáveis: aqueles que podem ser utilizados para a mesma finalidade, ou
outra, sem sofrer qualquer transformação;
XVIII - plano de gerenciamento de resíduos sólidos: documento elaborado pelo gerador que
define as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos, observadas suas características e
riscos, contemplando os aspectos referentes à geração, segregação, acondicionamento,
armazenamento, coleta, transporte, destinação final ambientalmente adequada, incluindo a
sua disposição final, bem como as ações de proteção à saúde pública e ao meio ambiente;
XIX - pontos de entrega voluntária de materiais recicláveis e resíduos especiais (PEV):
equipamentos públicos destinados ao recebimento de materiais recicláveis (constituídos de
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plásticos, vidros, metais e papéis, devidamente separados para a coleta seletiva) e
de resíduos especiais para encaminhamento à logística reversa, incentivando a segregação
dos materiais na fonte geradora e sua entrega voluntária;
XX - Ecopontos: pontos de entrega voluntária de maior porte, geralmente em forma de
construções,
para
materiais
recicláveis, resíduos da
construção
civil, resíduos volumosos, resíduos de poda e resíduos especiais;
XXI - reciclagem: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de
sua propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em
insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos órgãos
competentes do Sistema Nacional do Meio Ambiente (SISNAMA) e, no que couber, do Sistema
Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema Único de Atenção à Sanidade
Agropecuária(SUASA);
XXII - rejeitos: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de
tratamento e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis,
não apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada;
XXIII - resíduos sólidos: materiais, substâncias, objetos ou bens descartados resultantes de
atividades humanas em sociedade 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 sem face da melhor tecnologia disponível;
XXIV- responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos: conjunto de atribuições
individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes,
dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo
dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem
como para reduzir os impactos causados à saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes
do ciclo de vida dos produtos;
XXV - reutilização: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação
biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos
órgãos competentes do SISNAMA e, se couber, do SNVS e do SUASA;
XXVI - serviço público de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: contempla as
atividades de varrição, capina e poda de árvores em vias e logradouros públicos e outros
eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana, bem como a coleta, transporte,
transbordo, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por
compostagem, e disposição final dos resíduos domiciliares, resíduos originários de atividades
comerciais, industriais e de serviços, em quantidade e qualidade similares às
dos resíduos domésticos e resíduos originários dos serviços públicos de limpeza urbana;
XXVII - segregação: separação de resíduo no local e momento de sua geração, de acordo com
as características físicas, químicas, biológicas e com sua periculosidade;
Art. 4.º Para os efeitos desta Lei, os resíduos sólidos têm a seguinte classificação:
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I - quanto à origem de atividade:
a) resíduos domiciliares: originários de atividades domésticas em residências urbanas;
b) resíduos de limpeza urbana: originários de varrição, limpeza de logradouros e vias públicas
e outros serviços de limpeza urbana, bem como resultante de poda e campina;
c) resíduos sólidos urbanos: englobados nas alíneas "a" e "b";
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços gerados nessas
atividades, excetuados os referidos nas alíneas "b", "e", "g", "h", "j" e "l" deste inciso;
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: gerados nessas atividades (tais
como resíduos de gradeamento, escuma, lodos, entre outras da atividade de tratamento de
água e esgoto), excetuando os referidos na alínea "c";
f) resíduos industriais: gerados nos processos produtivos e instalações industriais;
g) resíduos de serviços de saúde: gerados nos serviços de saúde, conforme definido em
regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sistema Nacional do Meio
Ambiente - SISNAMA e do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária - SNVS;
h) resíduos de construção civil: gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de
obras de construção civil, incluindo os resultantes da preparação e escavação de terrenos para
obras civis;
i) resíduos agrossilvopastoris: gerados nas atividades agropecuárias e silviculturais, incluídos
os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;
j) resíduos de serviços de transporte: originários de portos, aeroportos, terminais
alfandegários, rodoviários e ferroviários;
k) resíduos de mineração: gerados na atividade de pesquisa, lavra, extração ou
beneficiamento de minérios;
l) resíduos cemiteriais: gerados nos cemitérios, subdividido em humanos e não humanos,
resultantes da exumação dos corpos e da limpeza e manutenção periódica dos cemitérios.
m) resíduos especiais: aqueles materiais residuários sólidos cuja coleta regular não tem o
dever de recolher, em virtude de suas características próprias, tais como: origem, volume,
peso e quantidade, devendo ser definido em regulamento próprio.
n) resíduos secos: aqueles podem ser reutilizados, como papel, papelão, metais (aço e
alumínio), e diferentes tipos de plásticos e vidros.
o) resíduos úmidos: são resíduos de origem orgânica, tais como alimentos cozidos, crus, restos
de frutas, flores, folhas.
II - quanto à periculosidade:
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a) resíduos perigosos: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade,
corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade e
mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à qualidade ambiental, de
acordo com lei, regulamento ou norma técnica;
b) resíduo não perigoso: aqueles não enquadrados na alínea "a" deste inciso.
Art. 5.º São princípios da Política Municipal de Resíduos Sólidos:
I - a prevenção e a precaução;
II - o poluidor-pagador e o protetor-recebedor;
III - a participação e o controle social;
IV - a educação ambiental;
V - a universalização do acesso aos serviços públicos de limpeza urbana e manejo
de resíduos sólidos;
VI - o direito da sociedade ao acesso à informação;
VII - a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, especialmente
ambiental;
VIII - do desenvolvimento sustentável;
IX – da inclusão social nos serviços de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos;
X - da cooperação interinstitucional entre o setor público, setor empresarial, cooperativas e
associações de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis, e os demais segmentos da
sociedade civil;
XI - do respeito à ordem de prioridade estabelecida nessa Lei para o gerenciamento
de resíduos sólidos: não geração, redução de geração, reutilização, reciclagem, recuperação
energética e disposição final;
XII - da visão sistêmica na gestão dos resíduos sólidos, considerando as variáveis ambientais
sociais, culturais, econômicas, tecnológicas e de saúde pública.
Art. 6.º São objetivos da Política Municipal de Resíduos Sólidos:
I - proteger a saúde pública e a qualidade ambiental;
II - estimular a adoção de padrões sustentáveis, racionais e eficientes de produção e consumo
de bens e serviços;
III - estimular a adoção, o desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias limpas como
forma de minimizar impactos ambientais;
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IV - buscar a redução do volume e da periculosidade dos resíduos perigosos;
V - buscar incentivo à indústria da reciclagem, a fim de fomentar o uso de matérias primas e
insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados;
VI - promover a gestão integrada, compartilhada e participativa dos resíduos sólidos, através
da parceria entre o Poder Público Estadual, municípios, sociedade civil e iniciativa privada;
VII - promover a articulação entre as diferentes esferas do poder público, e destas com o setor
empresarial, com vistas à cooperação técnica e financeira para a gestão integrada de resíduos
sólidos;
VIII - estimular a capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos;
IX - assegurar a regularidade, a continuidade, a funcionalidade e a universalização da
prestação dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, com a
adoção de mecanismos gerenciais e econômicos que assegurem a recuperação dos custos dos
serviços prestados, como forma de garantir sua sustentabilidade operacional e financeira,
observada a Lei Federal n.º 11.445/07, que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento
básico;
X - promover a inclusão social de agentes diretamente ligados à cadeia produtiva de materiais
reutilizáveis, recicláveis e recuperáveis, incentivando a criação e o desenvolvimento de
associações ou cooperativas de catadores de materiais reaproveitáveis e classificadores de
resíduos sólidos, bem como de outros agentes que geram trabalho e renda a partir do material
reciclado;
XI - promover a integração dos catadores de materiais reutilizáveis e/ou recicláveis nas ações
que envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos;
XVII - estimular a implementação da avaliação do ciclo de vida do produto;
XVIII - incentivar o desenvolvimento de sistemas de gestão ambiental e empresarial voltados
para a melhoria dos processos produtivos e para o reaproveitamento dos resíduos sólidos,
incluídos a recuperação e o aproveitamento energético dos gases provenientes de aterros
sanitários e de áreas de lixões em recuperação;
XIX - estimular a rotulagem ambiental e o consumo sustentável.

CAPÍTULO III
DA COMPETÊNCIA E DA PARTICIPAÇÃO DE ÓRGÃOS E AGENTES MUNICIPAIS NA EXECUÇÃO
DA POLÍTICA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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Art. 7.º O Município deverá organizar e prestar os serviços públicos de manejo de resíduos
sólidos e limpeza e conservação urbana, ou delegar a organização, a regulação, a fiscalização
e a prestação desses serviços, nos termos do art. 241 da Constituição Federal e da Lei nº
12.305, de 2 de agosto de 2010.
Art. 8.º A gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos é de responsabilidade da
SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO - SESAN.
Art. 9.º Para dar fiel cumprimento à Política Municipal de Resíduos Sólidos cabe ao Município,
além das determinações desta Lei, a realização das seguintes ações:
I - destinar o tratamento ambientalmente adequado;
II – prestação de forma adequada dos serviços de manejo de resíduos sólidos e limpeza e
conservação;
III - executar campanhas de educação ambiental;
IV - realizar capacitação de servidores públicos e agentes comunitários para difundir
informações sobre resíduos sólidos no Município;
V - estabelecer multas ou outras sanções decorrentes da falha na prestação dos serviços de
coleta e destinação final dos resíduos sólidos;
VI - contemplar os objetivos e metas previstos no Plano de Gestão Integrada de Resíduos
Sólidos nos contratos de prestação de serviço celebrados após a publicação desta Lei;
VII - observar os conceitos, diretrizes, objetivos, instrumentos e obrigações da Lei Federal nº
12.305, de 02 de agosto de 2010.
Art. 10. O Município poderá realizar programas conjuntos com a União, Estado, Região
Metropolitana e outras instituições públicas, mediante convênios de mútua cooperação,
gestão associada, assistência técnica e apoio institucional, compartilhamento de unidades
operacionais de destino final ambientalmente adequado, com vistas a assegurar a operação e
a administração eficiente dos serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos.
Art. 11. Para adequada execução dos serviços públicos de coleta e destinação
de resíduos sólidos, deles se ocuparão profissionais qualificados tecnicamente e legalmente
habilitados.

CAPÍTULO IV
DOS INSTRUMENTOS
Art. 12. São instrumentos da Política Municipal de Resíduos Sólidos:
I - instrumentos legais e institucionais:
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a) normas constitucionais, legislação federal, estadual, municipal, resoluções e regulamentos
que dispõe sobre resíduos sólidos e proteção ambiental;
b) legislação que dispõe sobre concessão de serviços públicos;
c) convênios para a regulação dos serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos;
d) audiências públicas;
e) planos nacionais, estaduais e municipais de resíduos sólidos;
f) acordos setoriais.
II - Instrumentos financeiros:
a) leis orçamentárias municipais;
b) tarifas ou taxas;
c) incentivos e benefícios fiscais e financeiros;
d) Fundo Municipal de Resíduos Sólidos.
III - Ações e práticas educativas ambientais e de capacitação dos servidores em temas
correlatos à gestão de resíduos sólidos, sob responsabilidade do Município, voltadas, entre
outras, a:
a) divulgar e conscientizar a sociedade quanto à forma correta de separação e destinação do
resíduo sólido;
b) promover campanhas permanentes de educação ambiental formal e não formal abordando
os 3Rs (Redução, Reutilização e Reciclagem de resíduos sólidos), incluindo informações sobre
a segregação destes resíduos, importância da reutilização e reciclagem dos materiais e
disposição adequada para a coleta, reforçando o papel transformacional de cada indivíduo,
incluindo a redução de resíduos por meio da compostagem doméstica;
c) capacitação de agentes comunitários e assistentes sociais para difundir informações sobre
os resíduos sólidos.
§ 1º As ações e práticas educativas ambientais e de capacitação dos servidores a que se refere
o inciso III deste artigo poderão ser realizados mediante convênio.
§ 2º Instituições públicas e privadas que promovam ações complementares às obrigatórias,
em consonância com os objetivos, princípios e diretrizes desta Lei, terão prioridade na
concessão de benefícios fiscais ou financeiros, por parte dos organismos de crédito e
fomentos ligados ao Governo Municipal.
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CAPÍTULO V
DO SISTEMA MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 13. Para a execução das ações decorrentes da Política Municipal de Resíduos Sólidos o
Município contará com o Sistema Municipal de Resíduos Sólidos (SMRS).
§ 1.º O SMRS fica definido como o conjunto de agentes institucionais (que, no âmbito das
respectivas competências, atribuições, prerrogativas e funções, integram-se, de modo
articulado e cooperativo, para a formulação das políticas, definição de estratégias e execução
das ações de coleta e destinação de resíduos sólidos.
§ 2.º O SMRS é assim composto:
I - Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
II - Conselho Gestor de Resíduos Sólidos;
III - Taxas e Emolumentos;
IV - Fundo Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
V - Controle Social;
VI - Infrações e penalidades;
VII - Regulação, controle, normatização e fiscalização.

CAPÍTULO VI
DAS RESPONSABILIDADES DOS GERADORES E DO PODER PÚBLICO
Art. 14. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela
efetividade das ações voltadas para assegurar a observância desta Política Municipal de
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PMGIRS e das diretrizes e demais determinações
estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.
Parágrafo único. Consideram-se serviços públicos de manejo, de acordo com a Lei Federal
12.305/2010, os conceitos de resíduos sólidos as atividades de coleta e transbordo,
transporte, triagem para fins de reutilização ou reciclagem, tratamento, inclusive por
compostagem, e disposição dos:
I - Resíduos domiciliares;
II - resíduo originário de estabelecimentos comerciais, prestadores de serviços em qualidade
similar às dos resíduos domiciliares de acordo com a legislação municipal em vigor;
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III - resíduos originários dos serviços públicos de limpeza pública urbana;
IV - resíduos de serviços de saúde pública.
Art. 15. É dever dos grandes geradores, conforme considerados nesta legislação, às suas
expensas, o acondicionamento, a coleta, transporte, tratamento e destinação final dos
resíduos sólidos gerados.
§ 1.º A disponibilização adequada para coleta seletiva compreende o acondicionamento de
forma diferenciada entre os resíduos secos recicláveis e os resíduos úmidos, conforme
regulamento.
Art. 16. Cabe ao poder público municipal atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou
cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à saúde
pública relacionada ao gerenciamento de resíduos sólidos.
Parágrafo único. Os responsáveis pelo dano ressarcirão integralmente o poder público pelos
gastos decorrentes das ações empreendidas na forma do caput.
Art. 17. Os órgãos públicos da administração municipal, estadual e federal, e demais
estabelecimentos públicos de geração de resíduos sólidos especiais que forem caracterizados
como grandes geradores, deverão implantar, em cada uma de suas instalações e,
principalmente, nas destinadas à realização de grandes eventos, procedimentos de coleta
seletiva dos resíduos de características domiciliares gerados em suas atividades, observando
dispositivos legais vigentes, destinando os resíduos secos recicláveis às cooperativas e
associações de catadores locais.
§ 1.º Os materiais recicláveis segregados e coletados serão destinados preferencialmente às
Cooperativas ou Associações de catadores existentes no Município de Belém, mediante
comprovação atestada pela receptora.
§ 2.º Os órgãos públicos e demais estabelecimentos públicos considerados pequenos
geradores de acordo com a legislação municipal em vigor serão atendidos pelos serviços
públicos de coleta seletiva
§ 3.º A Secretaria de Educação do Município fica obrigada a desenvolver atividades
curriculares, especialmente na área de Educação Artística, para proporcionar o
reaproveitamento de resíduos sólidos, transformando-os em arte nas escolas.
Art.18. Estão sujeitos à elaboração de Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos os
geradores aqueles descritos nos incisos I a V, do art.20 da Lei nº 12.305, de 2010, observada
a obrigatoriedade de:
I – segregação de resíduos orgânicos gerados especialmente em estabelecimentos como
mercados, frutarias, restaurantes e similares;
II - separação e destinação adequada do óleo vegetal gerado em estabelecimentos privados;
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III - implantar estrutura e equipamentos apropriados, desde que tecnicamente necessários,
para triagem e acondicionamento dos resíduos no interior de suas dependências em locais
que facilitem o seu armazenamento, triagem e remoção, de forma a não contaminar
os resíduos secos recicláveis, atendendo às características do material a ser depositado, nos
termos da legislação em vigor.
§ 1.º Os Planos de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) devem ser submetidos à
aprovação dos órgãos municipais competentes, constituindo-se numa das condicionantes a
expedição e/ou renovação da licença de localização e do alvará de funcionamento, de acordo
com a Política Nacional de Resíduos Sólidos.
§ 2.º Para atendimento do inciso III deste artigo, o grande gerador poderá contratar empresa
licenciada, cooperativas ou associações de catadores.
§ 3.º Os resíduos secos recicláveis segregados poderão ser coletados a critério do gerador,
pelo serviço público de coleta seletiva, por empresa privada devidamente
cadastrada/licenciada para a atividade, bem como, pelas cooperativas e associações de
catadores, devidamente licenciados.
§ 4.º Os resíduos secos recicláveis segregados e coletados serão destinados
preferencialmente às Cooperativas ou Associações de catadores existentes no Município de
Belém, mediante comprovação atestada pela receptora, exceto nos casos onde os grandes
geradores realizarem o reaproveitamento ou a venda direta dos seus resíduos secos
recicláveis.
Art. 19. Os resíduos da construção civil, provenientes das construções, reformas, reparos e
demolições de obras da construção civil, incluídas os resultantes da preparação e escavação
de terrenos para obras civis e volumosos, deverão ser tratados em legislação específica.
Art. 20. O Município, na gestão dos resíduos sólidos, deverá, além das obrigações previstas na
Lei nº 12.305, de 2010:
I - realizar a segregação de resíduos orgânicos úmidos e resíduos secos em todos os órgãos
municipais;
II - implantar e manter sistema de informações para gestão de resíduos sólidos, contemplando
em banco de dados de resíduos coletados e destinados pela Prefeitura, cooperativas e
grandes geradores;
III - implantar e manter sistema de informações para gestão de resíduos recicláveis,
contemplando em banco de dados os resíduos coletados e destinados pelas cooperativas e
que farão parte do sistema de venda deste material;
IV - ampliar gradualmente a coleta seletiva no território municipal;
V - promover a constante inclusão de catadores e fomentar a estruturação de cooperativas
por catadores de materiais recicláveis de baixa renda;
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VI – fiscalizar, quando em sua competência, a destinação dos resíduos especiais e perigosos
gerados em estabelecimento privado e aplicar as sanções previstas na legislação em vigor.
VII - promover, direta ou indiretamente, a coleta, tratamento e destinação de Resíduos de
Serviço de Saúde (RSS) gerados em unidades públicas de saúde e monitorar o
acondicionamento adequado destes resíduos;
VIII - fiscalizar e autuar os proprietários de terrenos particulares que não realizem a limpeza
dos seus imóveis;
Art. 21. O proprietário ou o responsável legal de terreno não edificado ou não utilizado, com
frente para logradouros públicos, é obrigado a mantê-lo como o estabelecido no Código de
Postura do Município.

CAPÍTULO VII
DA RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA
Art. 22. É instituída a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a ser
implementada de forma individualizada e encadeada, abrangendo os fabricantes,
importadores, distribuidores e comerciantes, os consumidores e os titulares dos serviços
públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, consoante às atribuições e
procedimentos previstos neste Capítulo.
Parágrafo único. A responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos tem por
objetivo:
I - compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais processos de gestão
empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo estratégias
sustentáveis;
II - promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia
produtiva ou para outras cadeias produtivas;
III - reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os danos
ambientais;
IV - incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de maior
sustentabilidade;
V - estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos derivados
de materiais reciclados e recicláveis.
Art. 23. Sem prejuízo das obrigações estabelecidas no plano de gerenciamento integrado
de resíduos sólidos e com vistas a fortalecer a responsabilidade compartilhada e seus
objetivos, os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes ficam obrigados a
aderir ao sistema de logística reversa.
718

Art. 24. Devem ser priorizadas a fabricação de embalagens com materiais que propiciem a
reutilização ou a reciclagem.
Art. 25. São obrigados a estruturar e implementar sistemas de logística reversa, mediante
retorno dos produtos, após o uso pelo consumidor, devendo ser observadas as leis municipais
próprias para cada tipo de resíduo de forma independente do serviço público de limpeza
urbana e de manejo dos resíduos sólidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de:
I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja embalagem,
após o uso, constitua resíduo perigoso;
II - pilhas e baterias;
III - pneus;
IV - óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;
V - lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;
VI - produtos eletroeletrônicos e seus componentes;
Parágrafo único. O sistema de logística reversa deve ser estendido a produtos comercializados
em embalagens plásticas, metálicas ou de vidro, bem como embalagens de medicamentos e
medicamentos usados ou vencidos.

CAPÍTULO VIII
DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE COLETA SELETIVA
Art. 26. O serviço público de coleta seletiva de resíduos recicláveis será operacionalizado pelo
Poder Público municipal e os resíduos secos recicláveis encaminhados, preferencialmente,
aos segmentos organizados de catadores para triagem, classificação, beneficiamento e
comercialização, com o apoio do órgão municipal de prestação de serviços urbanos,
considerando os seguintes princípios:
I - priorização das ações geradoras de ocupação e renda;
II - compromisso com ações alteradoras do comportamento dos munícipes perante
os resíduos que geram;
III - incentivo à solidariedade dos munícipes e suas instituições sociais com a ação de
cooperativas ou associações de coleta seletiva;
IV - reconhecimento das cooperativas e associações autogestionárias como agentes
ambientais da limpeza urbana;
719

V - desenvolvimento de ações de inclusão e apoio social para a população menos favorecida
que possa ser integrada ao programa, constituindo a cadeia produtiva da reciclagem.
Art. 27. É de responsabilidade da administração municipal a implantação e manutenção da
rede de PEV`s, em número e localização adequados ao atendimento no município,
considerando o estabelecido nas metas do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.
§ 1.º A rede de pontos de entrega voluntária (PEV) e os ecopontos necessários ao serviço de
coleta seletiva deverão obedecer à legislação ambiental, à de uso, ocupação e urbanização do
solo, além das normas e recomendações técnicas pertinentes, podendo ser estabelecida pela
administração municipal em áreas e instalações:
I - públicas;
II - cedidas por terceiros;
III - locadas entre os imóveis disponíveis no município.
Art. 28. É responsabilidade da administração municipal o desenvolvimento de ações inibidoras
de práticas não admitidas como:
I - armazenamento de resíduos em domicílios, com finalidade comercial, que causem
qualquer tipo de poluição, prejuízo à saúde ambiental ou que propiciem a multiplicação de
vetores ou outros animais nocivos à saúde humana;
II - Aplicação de sanções frente ao descumprimento desta Lei.
Art. 29. As ações das cooperativas ou associações de coleta seletiva serão apoiadas pelo
conjunto dos órgãos da administração pública municipal, mediante a inclusão dos catadores
informais não organizados nos grupos de informação ambiental e nos trabalhos de educação
ambiental desenvolvidos.
§ 1.º A administração municipal estabelecerá mecanismos de cadastramento das atividades
de catação autônoma;
§ 2.º A administração municipal deverá fomentar a organização dos catadores autônomos em
cooperativas ou associações.

CAPÍTULO IX
DO PLANO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 30. O Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é o instrumento de
implementação da Política Municipal de Resíduos Sólidos e visa a integrar e orientar as ações
dos agentes públicos e privados na adoção de medidas indispensáveis à promoção da
universalização dos serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos e garantia de
salubridade ambiental, devendo ser contemplada a periodicidade de sua revisão, observado
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o período máximo de 10 (dez) anos, tendo como conteúdo mínimo o estabelecido no artigo
19, da Lei federal nº 12.305/2010.
Art. 31. O processo de elaboração e revisão do Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos fundamenta-se na divulgação em conjunto com os estudos que o
embasam, o recebimento de sugestões e críticas por meio de consulta ou audiência pública e
análise e opinião do órgão colegiado.
Parágrafo único. A divulgação das propostas do Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos e dos estudos deve ser ampla, por meio da disponibilização integral de
seu teor a todos os interessados.

CAPÍTULO X
DO CONSELHO GESTOR DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 32. Fica criado o Conselho Gestor de Resíduos Sólidos, órgão colegiado, de caráter
deliberativo, fiscalizador e consultivo, de nível estratégico superior do Sistema Municipal
de Resíduos Sólidos, vinculado à SECRETARIA MUNICIPAL DE SANEAMENTO – SESAN.
Art. 33. Compete ao Conselho Gestor:
I - auxiliar na formulação, planificação e execução da Política Municipal de Resíduos Sólidos,
definir estratégias e prioridades, acompanhar e avaliar a sua execução;
II - opinar e dar parecer sobre projetos de leis que estejam relacionados à Política Municipal
de Resíduos Sólidos, assim como convênios;
III - decidir sobre propostas de alteração da Política Municipal de Resíduos Sólidos;
IV - estabelecer metas e ações relativas à cobertura e otimização dos serviços
de resíduos sólidos;
V - participar de audiências públicas e seminários relacionados aos resíduos sólidos de
responsabilidade do Município;
VI - examinar propostas e denúncias e responder a consultas sobre assuntos pertinentes a
ações e serviços de coleta e destinação de resíduos sólidos;
VII - elaborar e aprovar seu Regimento Interno;
VIII - estabelecer diretrizes para a formulação de programas, fiscalização e controle de
aplicação dos recursos do Fundo Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos;
Art. 34. O Conselho Gestor de Resíduos Sólidos é o órgão colegiado e paritário, conforme
estabelecido no artigo 47, da Lei 11.445/2007.
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§ 1.º Os mandatos serão cumpridos por dois anos, sendo que as renovações se farão ano-aano pela substituição de um terço da composição do Conselho.
§ 2.º A Presidência do Conselho Gestor de Resíduos Sólidos será exercida por secretaria
designada pelo Prefeito Municipal.
§ 3.º O Conselho deverá instituir seu Regimento Interno em até 90 dias após a nomeação dos
membros, regimento este que deverá ser publicado em Diário Oficial.
Art. 35. A estrutura do Conselho Gestor de Resíduos Sólidos compreenderá o Colegiado e a
Secretaria Executiva, cujas atividades e funcionamento serão definidos no seu Regimento
Interno.

CAPÍTULO XI
DO FUNDO MUNICIPAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS
Art. 36. Fica criado o Fundo Municipal de Resíduos Sólidos - FMRS, de natureza contábil, tendo
por finalidade concentrar os recursos para a realização de investimentos em ampliação,
expansão, substituição, melhoria, e modernização das infraestruturas operacionais e em
recursos gerenciais necessários para a prestação dos serviços de coleta e destinação
de resíduos sólidos do Município de Belém, visando a sua disposição universal, integral,
igualitária e com modicidade dos custos.
Art. 37. Constituem receitas do FMRS:
I - Recursos provenientes de dotações orçamentárias do Município;
II - recursos vinculados às receitas de taxas, tarifas e multas;
III - recursos provenientes de multas administrativas aplicadas aos grandes geradores
de resíduos por não apresentação e/ou não cumprimento dos seus respectivos Planos de
Gerenciamento de Resíduos;
IV - transferência voluntária de recursos do Estado ou da União, ou de instituições vinculadas
aos mesmos, destinadas a ações de coleta e destinação de resíduos sólidos;
V - recursos provenientes de doações ou subvenções de organizações e entidades nacionais e
internacionais, públicas ou privadas;
VI - rendimentos provenientes de aplicações financeiras dos recursos disponíveis do FMRS;
VII - repasses de consórcios públicos ou provenientes de convênios celebrados com
instituições públicas ou privados para execução de ações de coleta e destinação
de resíduos sólidos no âmbito do Município;
VIII - outras receitas;
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§ 1.º As receitas do FMRS serão depositadas obrigatoriamente em conta especial, a ser aberta
e mantida em agência de estabelecimento oficial de crédito.
§ 2.º As disponibilidades do FMRS não vinculadas a desembolsos de curto prazo ou a garantias
de financiamento com prazos e liquidez deverão ser investidas em aplicações financeiras com
prazos liquidez compatíveis com o seu programa de execução.
§ 3.º O saldo financeiro do FMRS apurado ao final de cada exercício será transferido para o
exercício seguinte, a crédito do mesmo Fundo.
§ 4.º Constituem passivos do FMRS as obrigações de qualquer natureza que venha a assumir
para a execução dos programas e ações previstos no Plano Municipal de Gestão Integrada
de Resíduos Sólidos e no Plano Plurianual, observada a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
Art. 38. A organização administrativa e o funcionamento do FMRS serão disciplinados em
regulamento.

CAPÍTULO XII
DO CONTROLE SOCIAL
Art. 39. As atividades de planejamento, regulação e prestação dos serviços de coleta e
destinação de resíduos sólidos poderão estar sujeitas ao controle social.
§ 1.º O controle social dos serviços públicos de coleta e destinação de resíduos sólidos será
exercido mediante adoção, entre outros, de um dos seguintes mecanismos:
I - debates e audiências públicas;
II - consultas públicas; e
III - participação em órgãos colegiados de caráter consultivo na formulação da política
municipal de resíduos sólidos, no seu planejamento e avaliação e representação no organismo
de regulação e fiscalização.
§ 2.º As audiências públicas mencionadas no inciso I, do § 1º, devem ser realizar de modo a
possibilitar a maior participação popular possível.
§ 3.º As consultas públicas devem ser promovidas de forma a possibilitar que qualquer pessoa,
independentemente de interesse, tenha acesso às propostas e aos estudos e possa se
manifesta por meio de críticas e sugestões às propostas do Poder Público, devendo tais
manifestações serem adequadamente respondidas.
Art. 40. São assegurados aos usuários de serviços públicos de coleta e destinação
de resíduos sólidos:
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I - o conhecimento dos seus direitos e deveres e das penalidades a que podem estar sujeitos,
no termos desta Lei, do seu regulamento e demais normas aplicáveis;
II - o acesso:
a) a informação de interesse individual ou coletivo sobre os serviços prestados;
b) aos regulamentos e manuais técnicos de prestação dos serviços elaborados ou aprovados
pelo organismo regulador; e
c) a documento regulares de monitoramento e avaliação da prestação dos serviços editados
pelo organismo regulador e fiscalizador.

CAPÍTULO XIII
DAS INFRAÇÕES E PENALIDADES
Art. 41. Compete ao Município de Belém, a regulação e fiscalização da prestação dos serviços
no âmbito desta lei.
Art. 42. Ficam proibidas as seguintes formas de destinação ou disposição final de resíduos
sólidos ou rejeitos, que não são formas ambientalmente adequadas:
I - lançamento em quaisquer corpos hídricos e no solo, de modo a causar danos ao meio
ambiente e à saúde pública;
II - lançamento in natura a céu aberto;
III - queima a céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não licenciados para
essa finalidade;
IV - lançamento ou disposição em mananciais e em suas áreas de drenagem, cursos d`água,
lagoas, áreas de várzea, terrenos baldios, cavidades subterrâneas, poços e cacimbas, mesmo
que abandonadas, em áreas de preservação permanente e em áreas sujeitas à inundação, esta
conforme avaliação do órgão ambiental competente;
V - lançamentos em sistemas de redes de drenagem de águas pluviais, de esgotos, de
eletricidade, de telefone, bueiros e assemelhados.
VI - destinação de resíduos especiais, segundo a especificação dessa Lei, juntamente com os
resíduos sólidos urbanos.
§ 1.º Assegurada à devida impermeabilização, as bacias de decantação de resíduos ou rejeitos
industriais ou de mineração, devidamente licenciadas pelo órgão competente do Sisnama, não
são consideradas corpos hídricos para efeitos do disposto no inciso I do caput.
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VII – Outras formas de destinação consideradas como ambientalmente inadequadas pelo
órgão público competente.
Art. 43. Considera-se infração administrativa toda ação ou omissão, praticada a título de dolo
ou culpa, que viole as disposições estabelecidas nesta Lei e nas normas dela decorrentes.
Art. 44. As infrações serão apuradas em processo administrativo próprio, instaurada pelo
órgão municipal competente, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório,
observadas as disposições desta Lei e subsidiariamente às disposições contidas na Lei Federal
nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998.
Art. 45. Cabe aos órgãos de fiscalização do município, no âmbito da sua competência, o
cumprimento das normas estabelecidas nesta lei e aplicação de sanções por eventual
descumprimento.
Parágrafo único. No cumprimento das ações de fiscalização, os órgãos competentes do
município devem:
I - orientar e inspecionar os geradores, transportadores e receptores de resíduos recicláveis
quanto às exigências desta lei;
II - vistoriar os veículos cadastrados para o transporte e os equipamentos acondicionadores
de resíduos;
III - expedir notificações, autos de infração, de retenção e de apreensão;
IV - enviar aos órgãos competentes, os autos que não tenham sido pagos, para fins de inscrição
na dívida ativa.
Art. 46. Qualquer imposição de penalidade por violação das disposições presentes nesta Lei,
compete aos órgãos municipais com competência fiscalizadora para este fim.
Art. 47. A não observância ao disposto nesta Lei, total ou parcialmente, sujeitará o infrator,
pessoa física ou jurídica, sem prejuízo das demais penalidades aplicáveis, ao que segue:
I - advertência ou notificação;
II - multa simples e/ou diária a ser estabelecida de acordo com a infração cometida, contada
a partir da notificação do infrator;
III - suspensão do exercício de atividade por até 90 dias;
IV - interdição do exercício da atividade;
V - perda de bens;
VI - cassação das licenças e/ou alvarás de funcionamento.
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Art. 48. As infrações a esta Lei serão notificadas e uma via da notificação será entregue ao
infrator mediante recibo, por meio de Aviso de Recebimento (AR) ou publicação em diário
oficial.
Parágrafo único. Se o infrator se recusar a receber a notificação, tal fato será certificado no
documento.
Art. 49. É assegurado ao infrator o direito de recorrer no prazo de 30 dias contados do
recebimento da notificação ou publicação.
Art. 50. As multas serão agravadas para o dobro por cada reincidência.
Parágrafo único. Na aplicação das penalidades de multas serão consideradas os seguintes
fatores:
a) reincidência;
b) gravidade da infração;
c) a espécies de resíduos envolvidos na infração;
d) as medidas adotadas pelo infrator para regularização da infração;
e) as condições em que ocorreu a infração.
f) condição econômica do infrator.
Art. 51. A suspensão do exercício da atividade será aplicada nas hipóteses de:
I - impedir ou apresentar obstáculo ação fiscalizadora;
II - resistência à apreensão de equipamentos e outros bens.
§ 1.º A suspensão do exercício de atividade consiste do afastamento temporário do
desempenho de atividades determinadas.
§ 2.º A pena de suspensão do exercício de atividade poderá abranger todas as atividades que
constituam o objeto empresarial do infrator.
Art. 52. A pena de perda de bens consiste na perda da posse e propriedade de bens antes
apreendidos e poderá ser aplicada cumulativamente nas hipóteses de:
I - cassação de alvará de funcionamento;
II - interdição de atividades;
III - desobediência à pena de interdição da atividade.
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Art. 53. A ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que importem inobservância aos
preceitos desta Lei e seus regulamentos sujeitam os infratores às sanções previstas na
legislação de posturas, ambiental, de uso e ocupação do solo e específicas sobre resíduos,
além das demais aplicáveis, e, em especial, a Lei de Crimes Ambientais.

CAPÍTULO XIV
DA REGULAÇÃO, NORMATIZAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
Art. 54. O exercício da função de regulação atenderá aos seguintes princípios:
I - independência decisória, incluindo autonomia administrativa, orçamentária e financeira da
entidade reguladora;
II - transparência, tecnicidade, celeridade e objetividade das decisões.
Art. 55. Em caso de gestão associada ou prestação regionalizada dos serviços, o Município
adotará os mesmos critérios econômicos, sociais e técnicos da regulação em toda a área de
abrangência das associações ou da prestação.
Art. 56. Os prestadores de serviços públicos deverão fornecer à entidade reguladora todos os
dados e informações necessárias para o desempenho de suas atividades.
Parágrafo único. Incluem-se os dados e informações a que se refere o caput deste artigo
aquelas produzidas por empresas ou profissionais contratados para executar serviços ou
fornecer materiais e equipamentos específicos.
Art. 57. Incumbe à entidade reguladora e fiscalizadora dos serviços a verificação do
cumprimento do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos por parte dos
prestadores de serviços, na forma das disposições legais, regulamentares e contratuais.

CAPÍTULO XV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAIS
Art. 58. O Poder Executivo regulamentará esta Lei no prazo de 180 (cento e oitenta) dias a
partir da sua promulgação.
Art. 59. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão por conta das dotações
próprias consignadas no orçamento vigente e constituintes do Fundo Municipal
de Resíduos Sólidos, suplementadas se necessário.
Art. 60. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 61. Revogam-se as disposições em contrário.
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ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM, XX/XX/XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal

Certifico que o presente ato foi registrado e publicado nesta mesma data na forma da Lei.
Data XX/XX/XXXX.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario Municipal
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MINUTA DA POLÍTICA MUNICIPAL DE MEDICAMENTOS DE BELÉM

Projeto de Lei Nº _______________________.

Dispõe sobre a participação de farmácias, drogarias
e laboratórios farmacêuticos no descarte e na
destinação final de medicamentos vencidos ou
impróprios para o consumo humano ou veterinário
no Município de Belém e dá outras providências.
O PREFEITO MUNICIPAL DE BELÉM, no uso de suas atribuições, faz saber a todos
os habitantes deste Município, que a Câmara Municipal de Belém aprovou e eu
sancionei a seguinte Lei:
Art. 1.º Esta Lei disciplina a destinação final, ambientalmente adequada ao descarte de
medicamentos vencidos ou impróprios para uso, no âmbito do Município de Belém.
§ 1.º Todo o resíduo de medicamentos de uso humano ou veterinário, deverá ter seu
descarte e destinação final conforme a presente Lei.
Art. 2.º Todas as empresas fabricantes, importadoras, distribuidoras e revendedoras de
medicamentos, sejam eles para uso humano ou veterinário, ficam responsáveis por dar a
destinação adequada a esses produtos, mediante procedimentos de coleta, reciclagem
(embalagens), tratamento e disposição final.
§ 1.º No recipiente disponibilizado para a coleta deverá constar, obrigatoriamente, a
expressão: “Coleta Seletiva de Medicamentos Vencidos (e suas embalagens)”.
§ 2º Os estabelecimentos de que trata o caput deverão afixar em locais de fácil visualização
cartazes com informações acerca dos riscos de descarte de medicamentos de modo
inapropriado.
§ 3.º As empresas descritas no caput deste artigo ainda devem prestar assistência aos
estabelecimentos que comercializam ou distribuem esses produtos.
§ 4.º É vedado o reuso de medicamentos descartados na forma desta Lei para uso humano e
veterinário.
Art. 3.º Os estabelecimentos que comercializam ou distribuem os produtos mencionados no
art. 2º desta Lei, incluindo nesse rol as drogarias, farmácias, farmácias de manipulação,
farmácias veterinárias e lojas de produtos animais, serviços públicos de saúde, os hospitais,
as clínicas e os consultórios médicos ou odontológicos, os laboratórios de exames clínicos e
qualquer outro estabelecimento que comercialize ou distribua medicamentos, mesmo que
seja de forma gratuita, como a distribuição de amostras grátis, ficam obrigados a aceitar a
729

devolução das unidades usadas, vencidas ou inservíveis, cujas características sejam similares
àquelas comercializadas ou distribuídas por estes estabelecimentos.
Art. 4.º Os medicamentos ou produtos recebidos na forma do artigo anterior serão
acondicionados em embalagens invioláveis, estanques, resistentes a impactos ou ruptura,
com acesso inviolável para a retirada dos produtos nelas depositados, identificadas conforme
a NBR 7500, acrescidas da indicação “medicamentos vencidos”, que serão localizadas nos
salões de comercialização ou recepção dos estabelecimentos relacionados na presente Lei,
de forma segregada e claramente identificada como “Coleta Seletiva de Medicamentos
Vencidos”; obedecendo as recomendações definidas pelos fabricantes ou importadores
quanto aos mecanismos operacionais para a coleta, transporte e armazenamento, bem como
as demais normas ambientais e de saúde pertinentes, devendo ser processadas de forma
tecnicamente segura e adequada até que seja feito o encaminhamento dessas embalagens
aos distribuidores, fabricantes ou importadores responsáveis pela coleta e transporte para o
correto tratamento final.
§ 1.º É proibido o esvaziamento ou reembalagem dos produtos coletados durante todas as
fases do processo, desde a coleta e transporte interno e externo até o tratamento e/ou
destino final estabelecido pelas empresas responsáveis por essas etapas do processo.
§ 2.º Os estabelecimentos relacionados no art. 2º podem optar pelo encaminhamento dos
resíduos coletados diretamente para as unidades de tratamento ou disposição final
devidamente licenciadas na forma da Lei.
Art. 5.º Os estabelecimentos responsáveis pelo recebimento dos produtos relacionados na
presente Lei procederão às alterações nos respectivos Planos de Gerenciamento de Resíduos
de Serviços de Saúde – PGRSS, incorporando as etapas necessárias para o correto
atendimento do disposto nesta Lei.
Art. 6.º Após a entrega pelos usuários dos medicamentos aos pontos de coleta, estes
informarão às empresas distribuidoras, revendedoras ou fabricantes e importadoras as
quantidades (em kg) dos produtos recebidos juntamente com cópia da respectiva nota de
recebimento emitida pela empresa responsável pela coleta, a fim de que sejam tomadas as
medidas determinadas pela presente Lei.
§ 1.º Todos os estabelecimentos abrangidos pela presente Lei manterão registros escritos
dos volumes e massas coletadas, notas de transporte e de tratamento e/ou destinação final
para verificação das autoridades responsáveis pela fiscalização sanitária e ambiental.
Art. 7.º Os recipientes com sua carga volumétrica completa serão fechados e lacrados,
devendo ser armazenados até a coleta em local específico e identificados em conformidade
com os dispositivos vigentes para Abrigo de Resíduos Sólidos de Resíduos de Saúde.
Art. 8.º Os estabelecimentos responsáveis em dar a destinação adequada aos produtos
recolhidos processarão as alterações necessárias para ajustar as obrigações decorrentes do
cumprimento do disposto nesta Lei nos respectivos PGRSS ou Planos de Gestão de Resíduos
Sólidos – PGRS, conforme for o caso, incorporando, nos mesmos, as etapas sob suas
responsabilidades.
Art. 9.º Todas as etapas de transporte externo, tratamento e destino final deverão ser
executados em conformidade com a legislação ambiental e sanitária aplicáveis às empresas,
veículos e equipamentos devidamente licenciados para tal fim.
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Art. 10. Ficam proibidas as seguintes formas de destinação final dos produtos que trata a
presente Lei:
I – lançamento in natura a céu aberto, tanto em áreas urbanas quanto rurais;
II – queima a céu aberto ou em recipientes, instalações ou equipamentos não adequados,
não licenciados, conforme legislação vigente;
III – lançamento em corpos d’água, manguezais, praias, terrenos baldios, poços ou cacimbas,
cavidades subterrâneas naturais ou artificiais, em redes de drenagem de águas pluviais,
esgotos, eletricidade, telefone, gás natural ou de televisão a cabo, mesmo que abandonadas,
ou em áreas sujeitas a inundações;
IV – em aterros sanitários que não sejam de classe I (aterro de resíduos perigosos) ou que
não tenham alternativa/tecnologia para recebimento específico de RSS e/ou os resíduos dos
remédios vencidos;
V – lançamento na rede de esgoto.
Art. 11. Os estabelecimentos comerciais de que trata esta Lei terão o prazo de até 180 (cento
e oitenta) dias para implantar o sistema de coleta, transporte e destinação final
supramencionado, a contar da entrada em vigor dessa Lei.
Art. 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
ESTADO DO PARÁ, MUNICÍPIO DE BELÉM, XX/XX/XXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXX
Prefeito Municipal
Certifico que o presente ato foi registrado e publicado nesta mesma data na forma da Lei.
Data XX/XX/XXXX.
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Secretario Municipal
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