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RESUMO

O trabalho tem como objetivo analisar os desafios da gestão para implementar a política de
resíduos sólidos do município de Belém, Estado do Pará. Especificamente busca identificar  as
dificuldades de implementação de ações pela gestão municipal, no cumprimento a legislação
vigente e os dilemas enfrentadas pelos agentes ambientais em decorrência das mudanças. O
estudo quanto  à  metodologia  caracteriza-se  por  adotar  uma abordagem qualitativa,  para  a
coleta de dados utilizou-se entrevista semiestruturadas com representantes da prefeitura e dos
agentes  ambientais.  O  trabalho  mostra  que  a  gestão  municipal  tem  realizado  ações  que
atendem a legislação, com o fim do lixão do Aurá e a criação de aterro sanitário de acordo
com normas estabelecidas, no entanto, no que se refere à coleta seletiva, ainda é um processo
tímido que precisa ser  potencializado.  No tocante  aos  agentes  ambientais,  ainda  estão em
processo  de  organização  para  o  trabalho,  em  virtude  das  dificuldades  de  organização
financeira, gestão e maior apoio pela gestão municipal.

1 INTRODUÇÃO

As discussões  sobre  questões  socioambientais  estão  cada  vez  mais  presente  na  sociedade
atualmente, e dentre as preocupações mais latentes referem-se aos resíduos sólidos. Isso se dá
pelo fato de que, independentemente do local ou condição de vida da população, a geração de
resíduos encontram-se em relação direta com os indivíduos, que o geram (Okada, 2012).

No Brasil,  há uma preocupação com relação à quantidade de resíduos sólidos gerados e a
melhor  forma  de  garantir  seu  gerenciamento,  tratamento,  destinação  e  disposição  final
adequados. Os maiores problemas relacionados a essa questão vão desde a coleta até os lixões,
forma de disposição final inapropriada adotada pela grande maioria dos municípios.

Como  resultado  do  crescimento  populacional  nas  cidades,  do  intenso  consumismo  e  das
desigualdades sociais, os lixões tornaram-se ao longo dos anos, um dos lugares onde pessoas
de baixa renda buscam sua sobrevivência, ao mesmo tempo um espaço de riscos a saúde dos
agentes ambientais (os chamados coletores ou catadores) que ali trabalham.

As consequências  da produção de grandes quantidades  de resíduos são inúmeras,  do qual
advém das ações dos cidadãos e da gestão como pode ser analisado nas palavras de Jacobe e
Besen (2001. p. 135) para os quais “a gestão e a disposição inadequada dos resíduos sólidos
resultam em impactos socioambientais, tais como degradação do solo, comprometimento dos



corpos d'água e mananciais, enchentes, contribuição para a poluição do ar e proliferação de
vetores de importância sanitária nos centros urbanos”.

Segundo a ABRELPE - Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos
Especiais (2009), cada cidadão brasileiro produz cerca de 1 a 1,15 kg por dia. Se refletirmos
sobre a produção de cada cidade desenvolvida ou em processo de urbanização acelerada, que
por  sua  vez  têm milhões  de  habitantes  calcula-se,  portanto,  uma gigantesca  produção  de
toneladas de lixo por dia em um único estado/cidade.

Tendo em vista esses cenários, a Lei 12.305/2010 instituiu a PNRS - Política Nacional de
Resíduos  Sólidos,  como  objetivo  de  estabelecer  as  diretrizes  e  em  especial  sobre  a
competência dos estados e municípios na gestão dos resíduos sólidos, como o fim dos lixões e
apoio aos agentes ambientais. No município de Belém a política de resíduos sólidos está sob a
coordenação  da  SESAN-  Secretaria  de  Saneamento  do  Município,  a  qual  tem  a
responsabilidade de fazer a gestão dos resíduos sólidos.

O presente trabalho tem como objetivo analisar os desafios da gestão para implementar  a
política  de resíduos sólidos  do município  de  Belém,  Estado do Pará.  Particularmente,  ele
examina em que medida a gestão municipal tem desenvolvido ações no intuito de diminuir os
impactos socioambientais, decorrente da produção de resíduos sólidos.

Especificamente  busca  identificar:  quais  as  dificuldades  de  implementação  de  ações  pela
gestão  municipal?  O  município  tem  cumprido  o  que  determina  a  legislação?  Quais  as
dificuldades enfrentadas pelos agentes ambientais em decorrência das mudanças?

Quanto  à  metodologia,  caracteriza-se  por  adotar  uma abordagem qualitativa  (Geust  et  al,
2012),  para a coleta de dados, utilizou-se entrevistas semi-estruturadas com representantes da
SESAN -Secretaria Municipal de Saneamento e da cooperativa de coleta seletiva CONCAVES
– Cooperativa dos Catadores de Materiais Recicláveis.

O trabalho está estruturado em três secções afora a introdução e a conclusão. A primeira trata
da Política Nacional de Resíduos Sólidos, com o objetivo de compreender suas diretrizes. A
segunda trata dos desafios da gestão para a implementação da política de resíduos sólidos no
município  de  Belém  e  as  ações  desenvolvidas  e  dificuldades  enfrentadas  pela  SESAN-
Secretaria de Saneamento, para implementar a  coleta seletiva. A terceira aborda a percepção e
dificuldades dos agentes ambientais em decorrência das mudanças.

2 A PNRS - POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS

Com o desenvolvimento das tecnologias no século XXI, o mundo enfrenta uma problemática
que surge inerentemente aos hábitos da sociedade urbana: o caos de lixo produzido todos os
dias. O problema não está na produção diária, mas também, nos seus destinos, já que o lixo
apresenta duas diferenças: o orgânico e o inorgânico.  No que se refere ao inorgânico,  são
chamados de resíduos sólidos, estes, podem ser reaproveitados para um novo consumo/uso,
desta forma minimizando a grande quantidade. Outra questão que se levanta como obstáculo
evitando  a  amenização  do  caos  de  lixo  está  na  cultura  urbana,  devido  à  falta  de
conscientização em aproveitar ou separar o que pode ser reaproveitado.



No Brasil, a discussão sobre os resíduos sólidos vem desde a década de 1980. Quando em
1985 passou à pauta de debates no meio político. Em 1988, com a Constituição Federal esta
questão foi institucionalizada. Passou a constar na legislação as diretrizes e competências de
Estados e  Municípios,  sobre suas  produções,  destinos  e  formas de  reaproveitamento,  para
controle destes resíduos. No entanto, a questão precisava de lei específica que estabelecesse as
suas diretrizes.

A  partir  da  Lei  12.305/2010  a  PNRS  -  Política  Nacional  de  Resíduos  Sólidos  ficou
estabelecida pelo o art. 6º, uma listagem de seus princípios. Dentre eles, é válido ressaltar o
reconhecimento do valor do resíduo sólido reutilizável e reciclável, que segundo Machado
(2012), pode ser entendido como: 

[...]  processo  de  aproveitamento  dos  resíduos  sólidos  sem  sua
transformação biológica, física ou físico-química e a reciclagem é o
processo  de  transformação  dos  resíduos  sólidos  que  envolve  a
alteração de suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas,
com  vistas  à  transformação  em  insumos  ou  novos  produtos.  Essa
conceituação  pode-se  extrair  do  art.  3º,  residindo  a  diferença  na
necessidade ou não de se transformar a matéria com emprego de meios
biológicos, físico-químicos ou biológicos.

O  aproveitamento  é  um  processo  em  que  a  população  necessita  aprender  através  da
conscientização, visto que as leis municipais em concernência com as leis nacionais procuram
estabelecer diretrizes em que os próprios cidadãos ainda precisam ser orientados. Observa-se
uma dicotomia,  no que se recomenda pela  lei,  e  no que se pratica pela  população. Nesse
processo a gestão pública local tem um papel fundamental, quer seja no sentido implementar a
política pública (Souza, 2006), bem como de sensibilizar a população para a necessidade de
mudanças em suas práticas no tratamento como os resíduos. 

É importante também levar em consideração as peculiaridades existentes em cada município,
questão esta observada pela PNRS, que garante a abertura para que os municípios a apliquem
conforme  suas  estruturas  culturais,  geográficas,  etc.  Tal  abertura  se  dá  pelo  princípio  do
respeito às diversidades locais. Sobre este aspecto Machado (2012) atribui:

A  Lei  12.305/2010  é  uma  lei  federal  sobre  normais  gerais,  não
excluindo a competência suplementar  dos Estados (art.  24,  § 2º,  da
Constituição da República). A proteção do meio ambiente e o controle
da  poluição  são  matérias  da competência  legislativa  concorrente  da
União,  do  Distrito  Federal  e  dos  Estados  (art,  24,  VI,  da  referida
Constituição).

Fica clara a responsabilidade e competência de todos os entes federados com a PNRS, os quais
de acordo com a realidade local  deverão elaborar  seus planos que nortearão a  política de
resíduos sólidos. A flexibilidade jurídica possibilita a aplicação de políticas condizentes com
as realidades locais. No caso de Belém, por exemplo, a existência de vários canais (rede de
esgoto, muitos a céu aberto), assim como do grande descarte de caroços de açaí (fruto de cor



roxo-escuro,  típico  de  uma palmeira  amazônica;  conhecido também como  juçara,  iuçara,
guaçaí, uaçaí) em destino como lixo, com expressiva produção diária, já que é um item mais
consumido no Estado, fazendo parte da sua cultura alimentar.

Nesse contexto atribui-se a necessidade de melhor a gestão dos resíduos fundamentando-se no
que dispõe a lei, que se recomenda “na gestão e gerenciamento de resíduos sólidos, deve ser
observada a  seguinte  ordem de prioridade:  não geração,  redução,  reutilização,  reciclagem,
tratamento  dos  resíduos  sólidos  e  disposição  final  ambientalmente  adequada dos  rejeitos”
(Cap. I, Art. 9º, Lei 12.305/10).

Nota-se que a  questão dos resíduos sólidos  deve ser compreendida como uma questão de
política pública e deveria ser compartilhada com os diversos atores sociais: governo, mercado
e a sociedade. Nesse sentido a lei 11.998/2011 estabelece como princípios a ecoeficiêcia e a
responsabilidade compartilhada. Segundo Machado (2012), responsabilidade compartilhada:

[...]  é  o  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 dos resíduos
sólidos  e  rejeitos  gerados,  bem  como  para  reduzir  os  impactos
causados à saúde humana e à qualidade ambiental e correntes do ciclo
de vida dos produtos, nos termos da Lei 12.305/2010 (art. 3º, XVII).

Compreende-se  que  a  responsabilidade  compartilhada  são  as  relações  entre
indústria/governo/cidadão responsáveis pela efetiva gestão da política de resíduos, a fim de
promover  o  desenvolvimento  sustentável.  Tal  modelo  busca  conciliar  o  desenvolvimento
econômico  com  a  preservação  ambiental.  Sendo,  portanto,  o  princípio  da  ecoeficiência
fundamental para esse processo. Entende-se ecoeficiencia como:

[...]  sendo  a  compatibilização  entre  o  fornecimento,  a  preços
competitivos,  de  bens  e  serviços  qualificados  que  satisfaçam  as
necessidades  humanas  e  tragam qualidade  de  vida  e  a  redução  do
impacto ambiental e do consumo de recursos naturais a um nível, no
mínimo, equivalente à capacidade de sustentação estimada do planeta
(art. 6º, V) (Machado, 2012).

Nota-se  que  a  redução  do  impacto  ambiental  implica  na  reutilização,  reaproveitamento  e
reciclagem dos bens já consumidos, de forma a reduzir a necessidade de extração de recursos
da  natureza,  diminuindo  assim  a  degradação.   Para  a  gestão  municipal,  isso  representa
estabelecer parceiras com o setor privado e os atores do setor público, assim como elaborar
uma forma eficiente  de manejar  a coleta,  o  que constitui  desafios  para a gestão local  em
muitos municípios do Brasil, a exemplo de Belém.

A questão da gestão dos resíduos constitui desafios para a maioria dos municípios brasileiros,
pois de acordo com a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (Munic), do IBGE (2013),
apenas 33,5% (ou 1.868) dos municípios do País possuíam o Plano de Gestão Integrada de



Resíduos  Sólidos,  dado  que  revela  a  inexistência  do  plano  em 66,5% do  total  de  5.561
municípios.

3  OS  DESAFIOS  DA GESTÃO  PARA A IMPLEMENTAÇÃO  DA POLÍTICA  DE
RESÍDUOS SÓLIDOS – O CASO DE BELÉM

Nessa seção tratar-se-á dos desafios da gestão do município de Belém, para implementar a
política  de  resíduos  sólidos.  Belém,  capital  do  Estado  do  Pará,  é  a  segunda  cidade  mais
populosa da Região Norte e a décima - primeira do Brasil, com uma população de 1.439. 561
habitantes (IBGE, 2015).

O município de Belém enfrenta grandes desafios na implementação da política de resíduos
sólidos, dentre os quais:

[...]  há  problemáticas  existentes  no  plano de  gestão  de  resíduos  da
prefeitura que precisa ser reelaborado, uma vez que foi elaborado há
algum tempo, não pertencendo assim a atual gestão, assim como por
ser baseado em moldes de outros municípios, de forma a não atender
as especificidades do município de Belém, a saber: a cidade ser cortada
por canais; a constância de chuvas assim como, por ser uma cidade
costeira, de marés; a grande quantidade de descarte de caroços de açaí;
e, principalmente, a falta de educação da população, o que origina os
pontos críticos, lugares aonde a população define como lixões, e ela
passa  a  usar  esses  locais  como  lixões  (REPRESENTANTE  DA
SESAN, 2015).

Observa-se a necessidade de elaboração do plano de gestão dos resíduos sólidos, pois este tem
a  necessidade  de  atender  as  demandas  específicas  do  município.  Esta  questão  coloca  o
município de Belém dentre os municípios brasileiros que ainda não elaboraram seus planos de
acordo com o que determina a Lei 12.305/2010, fato que deixa a gestão vulnerável a se tratar
de política pública de resíduos, considerando seu quantitativo populacional, o que certamente
se materializa em grandes quantidades de resíduos produzidos diariamente. 

Compreende-se  que  as  demais  peculiaridades  levantadas  pela  representante  da  SESAN
também constituem desafios que agravam ainda mais a questão em estudo, a exemplo: ser uma
região com constância de chuvas, o fato de se tratar de uma cidade costeira, com influência de
marés, a grande quantidade de caroços de açaí que são descartados, assim como a “cultura de
transformar ruas em lixões” a céu aberto, são pontos de extrema importância que precisam ser
levados em consideração e necessidade da elaboração do plano, ou seja,  são questões que
demandam  gestão  e  planejamento  pelo  poder  público  municipal,  em  virtude  de  sua
peculiaridade e das consequências para população.

A questão dos resíduos sólidos deve ser compreendida como uma questão de política pública e
no caso específico de Belém, o que se observa é que ainda não consta na agenda da gestão
local  e  deveria  ser  compartilhada  com  os  diversos  atores  sociais:  governo,  mercado  e  a
sociedade.  Nesse sentido a lei  11.998/2011 estabelece como princípios a ecoeficiência  e a
responsabilidade compartilhada, segundo Machado (2012).



Dentre as possibilidades do envolvimento dos diversos atores na gestão dos resíduos sólidos
no trabalho de Alencar et al (2015), destaca-se o trabalho desenvolvido pelas cooperativas de
catadores (agentes ambientais), por meio das quais os agentes desempenham um trabalho de
seletividade  dos  resíduos,  assim promovendo  uma  adequação  do  destino  de  cada  tipo  de
produto descartado, parceria que deveria ser implementada pela PMB (Prefeitura Municipal de
Belém).

3.1 Ações Desenvolvidas pela SESAN em relação ao Lixão do Aurá e a Coleta Seletiva

Embora o município de Belém ainda não tenha um Plano de gestão de resíduos sólidos, mas
com  pressão  da  sociedade  civil,  algumas  ações  vêm  sendo  desenvolvidas  pela  gestão
municipal, por meio da SESAN.

Dentre  as  ações  desenvolvidas  pelo  órgão responsável,  de  acordo com a  representante  da
SESAN, foi o fechamento do lixão do Aurá. Segundo a representante, apesar de pertencer a
Belém, o espaço do Aurá era utilizado por três prefeituras, a saber:  Belém, Ananindeua e
Marituba, para a destinação final dos resíduos sólidos produzidos pelos referidos municípios.
O  fechamento  desse  lixão  criou  a  necessidade  de  reorganizar  a  destinação  dos  resíduos,
surgindo assim o programa de coleta seletiva, tentando uma destinação adequada pelo menos à
parte dos resíduos que são recicláveis.

O Aurá, no entanto, fechou apenas para resíduos domiciliares e ainda está recebendo entulho,
advindo de restos de obras e material de poda (lembrando que Belém é chamada de cidade das
mangueiras, havendo assim muitos cortes de galhos de árvores). 

Compreende-se que o fechamento de um lixão não reflete apenas no que fazer com o lixo, mas
implica também como serão absorvidas aquelas pessoas que trabalhavam naquele espaço. Por
isso  as  cooperativas  representam  pelo  menos  duas  grandes  responsabilidades  sociais:
destinação adequada dos resíduos recicláveis e inserção da mão de obra do trabalho informal,
na qual era feito no lixão para o trabalho formal, regido por contrato. Assim sendo, o apoio por
parte  da  prefeitura  não  é  nada  mais  se  não  uma  obrigação  com  seus  cidadãos  e  um
cumprimento das disposições estabelecidas na PNRS (Alencar et al, 2015).

Com o fim do lixão do Aurá, em virtude de grande pressão social e dos danos ambientais
causadas às comunidades vizinhas, a gestão municipal assinou no dia 11 de junho de 2014 o
contrato  de  serviços  de  tratamento  dos  resíduos  com  a  empresa  Guamá  Tratamento  de
Resíduos, a qual é responsável pela destinação final do lixo.

No que se refere à coleta seletiva em Belém, esta política tem se desenvolvido de forma sutil.
Com apenas  quatro cooperativas  de agentes  ambientais,  que trabalham diretamente com a
coleta seletiva, sendo este serviço não atendendo todo o município.

Organizar as cooperativas é fundamental e de acordo com a SESAN,a prefeitura está fazendo
uma parceria com a academia para qualificar os agentes ambientais. Trata-se de um projeto
onde alunos de Engenharia de Produção estarão prestando assessoria dentro das cooperativas
auxiliando no gerenciamento das mesmas. Outro projeto vislumbra trabalhar a auto-estemas



dos agentes, uma vez que os mesmos ainda são muito descriminados, mostrando a importância
da coleta seletiva e como eles são atores fundamentais para que a mesma exista. 

A SESAN está estruturando a coleta seletiva na capital com ações que apóiam associações
durante os trabalhos de implantação do projeto de reciclagem. Uma dessas ações é o trabalhar
com a educação ambiental e a conscientização da sociedade como frente de trabalho, onde
essa  ampliação  dar-se-á  com  eco  pontos-contêineres coletores  de  material  reciclado.  A
reciclagem em um âmbito residencial conscientiza a população belenense da importância da
reciclagem. 

Para a representante da SESAN, a coleta de resíduos sólidos e urbanos é um sistema correto e
sustentável que tem como objetivo recolher materiais principalmente aqueles recicláveis, de
tal modo que possa a vim proporcionar benefícios ambientais, econômicos e sociais para a
população.

A reciclagem é um processo que converte o lixo descartado em um novo produto. “O consumo
de resíduos sólidos e as consequências tanto no âmbito social, como econômico e ambiental
que está na Lei nº 12.305/10, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS)
que regulamentada pelo decreto 7.404/10 no qual esta política propõe a prática de hábitos para
um  consumo  sustentável  que  contem  instrumentos  variados  para  propiciar  o  incentivo  à
reciclagem”.

A prática da coleta seletiva em Belém ainda está aquém do esperado e reflete a ausência de um
Plano de gestão de resíduos, conforme anteriormente debatido e recomendado pela legislação
nº 12.305/10, como pode ser analisado:

[...] existe hoje no município de Belém o programa de coleta seletiva
que atende apenas um bairro, o de Nazaré,  sendo que o mesmo foi
implantado  a  pouco  mais  de  três  meses  (REPRESENTANTE  DA
SESAN, 2015).

Observa-se que apenas um bairro é atendido pelo programa de coleta seletiva, sendo que o
município possui 71 bairros, questão que revela o quanto precisa ainda ser feito pela gestão
pública municipal para que de fato se efetive a coleta seletiva e atenda a legislação. Ainda no
que se refere a esta questão a representante da SESAN esclarece que:

[...] Paralelo à coleta, está sendo feito um trabalho de fortalecimento e
organização das cooperativas, isso porque boa parte das pessoas que
trabalham hoje  nesses  locais  são  remanescentes  do  antigo  lixão  do
Aurá. Essas pessoas estavam acostumadas a fazer seu próprio horário
de  trabalho,  recolhendo  o  material  que  lhe  era  mais  vantajoso  e  o
vendendo para  obter  o  dinheiro  da  comercialização  no mesmo dia,
satisfazendo assim suas necessidades para aquele dia.  Ocorre que o
trabalho em cooperativa exige mais compromisso dos cooperados, já
que existe uma hierarquia assim como um horário a ser cumprido e os
ganhos dos cooperados se dá por produtividade. 



Nota-se que os desafios são grandes para implementar a coleta seletiva e de fato constitui uma
mudança de comportamentos entre os envolvidos, contudo, compreende-se que a estruturação
e  planejamento  das  cooperativas  visa  possibilitar  a  criação  de  um  campo  de  proteção
ambiental e social, pois quanto mais os  agentes ambientais forem organizados  e qualificados,
melhor  para  a  efetividade  da  coleta  seletiva  e  a  inclusão  desses  grupos  é  também
responsabilidade do poder público, através do cumprimento das disposições estabelecidas na
PNRS (Alencar, et al 2015). 

O modelo de coleta desenvolvido em Belém é o de busca porta-a-porta, onde é feito também
um trabalho de conscientização da população quanto à importância da reciclagem, feito no
bairro de Nazaré e com perspectiva de expansão para o bairro do Umarizal. Paralelo a essa
coleta, também é recolhido o material de grandes geradores de resíduos sólidos: conjuntos
residenciais, empresas e organismos públicos, feitos diretamente pela cooperativa, que hoje
(2015), são quatro trabalhando para a prefeitura. Para tanto é disponibilizado galpões assim
como o apoio logístico cedido pela prefeitura, explica a representante da SESAN.

Dentre as cooperativas atuantes em Belém a CONCAVES (Cooperativa dos Catadores dos
Materiais Recicláveis), cooperativa eleita através de licitação, ainda é a única que efetua, de
forma oficial, o serviço de coleta seletiva, ou seja, a única que trabalha com vínculo contratual
com a prefeitura, enquanto outras efetuam este serviço de forma deliberada.

3.2 Dificuldades enfrentadas pela SESAN em relação à Coleta Seletiva

A implementação da coleta seletiva em Belém enfrenta dificuldades. A não aceitação de regras
gera  conflitos  dentro  das  cooperativas,  o  que  gera  desperdícios  de  esforço  e  tempo.  A
representante da SESAN argumenta que os conflitos desviam o foco, ao invés de os agentes
ambientais estarem focados em executar um trabalho de melhor qualidade, estão mais focados
em resolver  conflitos,  o que impacta na qualidade assim como na produtividade.  Há uma
grande  perda  de  tempo  em conflitos  e  é  observado  um impacto  forte  na  coleta.  Por  tais
questões, questiona que não adianta expandir a coleta se não há grupos que dêem conta de
segurar isso. Precisa-se primeiro estruturar para depois expandir.

Outra  questão  apontada  pela  representante  refere-se  à  falta  de  consciência  dos  moradores
quanto à coleta seletiva. É necessário que a comunidade ajude separando o lixo em casa, para
agilizar (e ajudar) o sistema de coleta porta-a-porta, contudo não é o que ocorre. Os materiais
ainda são descartados sem seleção (misturados), o que origina mais um trabalho aos agentes
que é o de separação do material.

A constância de chuvas faz com que o lixo posto de forma inadequada escoe para os canais,
somando-se assim coma outra parte do lixo que é despejado diretamente nos canais, fazendo
com que estes se saturem e impossibilitando o escoamento da água, o que ainda se torna mais
agravante  quando  há  a  coincidência  de  chuvas  com marés  cheias,  originando  um grande
transtorno conhecido por todos que moram na cidade: os canais transbordam e boa parte da
cidade  fica  debaixo  d’água,  sendo  intrafegável  o  transito,  assim como invadindo  casas  e
danificando carros que estejam próximo aos canais, ou seja, acarretando grandes prejuízos à
população.



Uma grande  parcela  desse  lixo  é  composta  por  caroços  de  açaí,  pois  existem na  cidade
aproximadamente cinco mil batedores de açaí (que é o desejo cultural da população paraense -
produção do líquido), o que origina um volume enorme de caroços. Existe nesses caroços um
potencial de aproveitamento, contudo, não existe mercado para absorvê-los.

4  PERCEPÇÃO  E  DIFICULDADES  DOS  AGENTES  AMBIENTAIS  EM
DECORRÊNCIA DAS MUDANÇAS

Na análise da percepção e dificuldades enfrentadas pelos agentes ambientais em decorrência
das mudanças resultantes da política de resíduos sólidos no município de Belém, observou-se
que a cooperativa não se encontra apta para o tratamento por falta de equipamentos.

O  maquinário  possibilitaria  a  cooperativa  um  beneficiamento  do  material  reciclável,
agregando assim valor ao mesmo. Mais valor aumentaria a renda dos coletores, tendo assim
impacto direto em suas qualidades de vida. Também é importante fazer com que o coletor
tenha consciência da sua importância perante a sociedade e de como seu trabalho pode ser
valorizado, frisa o coordenador da CONCAVES.

De acordo com o representante da CONCAVES a falta de equipamentos dificulta e desvaloriza
os produtos coletados,

[...]  Todo o material  reciclável  que é  separado não é  processado,  é
vendido  a  “granel”,  disse  Silva.  Significa  dizer  que  o  material  é
vendido fazendo grande volume, o que faz com que seja transportado
menos  material  por  carreta.  [...]  Os  pedaços  de  papeis  são  apenas
arremessados  para  dentro  da  grande  estrutura  metálica  (depósito)  e
então é vendido por dez centavos o quilo. O mesmo material(papel)
caso  passasse  por  uma  prensa  e  sendo  assim  compactado,  valeria
quarenta e sete centavos, um aumento de 370% (isso só para o papel).

Outra  dificuldade,  que  acaba  por  fazer  um paralelo  com as  prensas,  é  a  cooperativa  não
possuir um incentivo por parte da fornecedora de energia elétrica, tendo assim que pagar um
valor alto de eletricidade, isso sem prensas. Com a presença do maquinário, o lucro acabaria
sedo parcialmente absorvido pela conta de energia.

Outro fator complicador está na relação entre as pessoas. Assim como dito pela representante
da SESAN, os conflitos internos causam prejuízos à cooperativa. A inadequação dos novos
cooperados recém-chegados do lixão do Aurá às normas que regem a cooperativa causa um
desgaste  nos  gestores  (no caso o coordenador  da  CONCAVES),  por  dedicar  parte  do seu
tempo tentado resolver conflitos, da gestão municipal com os trabalhadores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho buscou analisar  os  desafios  da  gestão  para  implementar  a  política  de resíduos
sólidos do município de Belém, Estado do Pará.



Observou-se a necessidade de elaboração do plano de gestão dos resíduos sólidos, pois este
tem a necessidade de atender as demandas específicas do município. Esta questão coloca o
município de Belém dentre os municípios brasileiros que ainda não elaboraram seus planos de
acordo com o que determina a Lei Federal 12.305/2010.

Em relação à coleta seletiva apenas um bairro é atendido pelo programa de coleta seletiva,
sendo que o município possui 71 bairros, questão que revela o quanto precisa ainda ser feito
pela gestão pública municipal para que de fato se efetive a coleta seletiva e atenda a legislação
federal.

Dentre  as  dificuldades  de  implementação  da  coleta  seletiva  em Belém,  que  atende  ainda
somente um bairro, a não aceitação de regras entre os cooperados gera conflitos, além da falta
de consciência dos moradores quanto à coleta seletiva, o que requer maior conscientização e
campanhas de esclarecimento por parte da gestão, no que o êxito se tornaria um elemento
cultural inerente à educação no manejo adequado dos resíduos sólidos.

No  que  se  refere  a  percepção  e  dificuldades  enfrentadas  pelos  agentes  ambientais  em
decorrência das mudanças resultantes da política de resíduos sólidos no município de Belém
observou-se que a cooperativa enfrenta dificuldades por falta de equipamentos e também de
relacionamento entre os cooperados.

Infere-se,  portanto,  que  no  município  de  Belém a  política  de  resíduos sólidos  vem sendo
implementada  de  maneira  tímida.  O  município  ainda  não  possui  um  Plano  conforme
estabelece a Lei 12.305/2010, o que requer uma maior atenção por parte da sociedade e da
gestão  em  elaborar  e  implementar  a  política  de  resíduos  sólidos,  que  não  se  limita  a
implantação  de  um aterro  sanitário,  mas  implica  a  melhoria  de  qualidade  de  vida,  sendo
necessário ser compreendida como uma questão social, ambiental e de saúde pública.
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