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Justificativa  

A Lei N 12.305/10 que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) definiu resumidamente os seguintes objetivos:  

1. Alcançar o fechamento dos lixões ate o fim de 2014 e substituí-los 

por aterros sanitários que devem evitar a contaminação dos lençóis 

freáticos, coletar o chorume, causado pela degradação do lixo e 

gerar energia elétrica através da queima do gás metano;  

2. Destinar para os aterros sanitários apenas aquelas partes do lixo 

(rejeitos) que não podem ser reciclados e  

3. Implantar a logística reversa que pressupõe a elaboração de planos 

de resíduos sólidos nos Municípios para ajudar os prefeitos e a 

população a descartar o lixo corretamente. 

O PNRS prevê, portanto, a redução da geração dos resíduos, propondo 

a prática de hábitos de consumo sustentável e um conjunto de instrumentos 

para propiciar o aumento da reciclagem e da reutilização dos resíduos sólidos 

(aquilo que tem valor econômico e pode ser reaproveitado) e a destinação 

ambientalmente adequada dos rejeitos (aquilo que não mais pode ser 
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reciclado), insistindo, nestes termos, na responsabilidade compartilhada dos 

geradores dos resíduos.  

No entanto, na realidade brasileira as condições de gestão neste campo 

específico estão bem distantes das boas intenções da mencionada política. 

Segundo representantes do próprio Ministério de Meio Ambiente, faltam no 

país gestores preparados para fazer valer o conceito de Gerenciamento 

Integrado do Resíduo Sólido Municipal (GIRSM), ancorado na coleta seletiva, 

na educação ambiental e numa política de fomento à cadeia da reciclagem que 

leva em conta os interesses de todos os atores envolvidos neste setor da 

economia nacional. Trata-se de um gargalo que afeta especialmente os 

Municípios de uma região como a Amazônia que, nos anos setenta do século 

passado, se tornou objeto de um modelo de crescimento, chamado pelos seus 

idealizadores de desequilibrado e corrigido (Sudam 1976). Desequilibrado 

porque favorecia aqueles setores da economia (mineral, madeireiro, agro-

pecuário, pesqueiro empresarial etc.), dos quais eram esperadas vantagens 

comparativas no âmbito do mercado mundial. E corrigido porque previa 

intervenções por parte do Estado para mitigar os desequilíbrios que a 

implementação do mencionado modelo trazia necessariamente em seu bojo. 

Contudo, o que a ação corretiva da mão pública pressupõe, além da 

capacidade técnica de planejamento, é ter poder de fogo em termos 

financeiros. No entanto, fatores como o pagamento dos encargos da dívida 

externa, modestas taxas de crescimento econômico e, certamente, o avanço 

das receitas do fundamentalismo de mercado fizeram com que este poder de 

fogo minguasse expressivamente nas duas décadas antes da virada do século.  

Em consequência disso, a administração dos conflitos sociais que acabavam 

se acirrar entre atores tão diferentes como trabalhadores sem terra, 

garimpeiros, povos indígenas, grandes empresas de mineração, pecuaristas ou 

madeireiros passava para os protagonistas políticos nas esferas municipais e 

estaduais dentro da própria região, já que, diante da sensível diminuição da 

presença das instancias federais, se iniciava um processo de “revigoramento 

do poder local e regional” (Rocha 2008, p. 44). Mas considerando que este 

processo era o resultado da crise de um projeto de modernização nacional, os 

poderes locais supostamente revigorados em momento nenhum estavam 
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dispondo dos meios técnicos e financeiros para superar os problemas 

socioeconômicos e ambientais que estavam enfrentando diariamente. 

E, como cabe acrescentar, continuam vivendo nesta  mesma situação.  

Na região inteira!  Não obstante ao fato de que, na década passada, o governo 

federal tem insistido na retomada do papel do estado como indutor do 

desenvolvimento nacional, substituindo a mercantilização da política dos 

tempos neoliberais por um modelo de capitalismo organizado que gira em torno 

da função estruturante da mão pública; mas, obviamente não foge da lógica 

reprodutiva de um sistema econômico global que, pelo fato de submeter todos 

os seus stakeholders ao imperativo categórico da competitividade sistêmica, 

perpetua a polarização socioespacial no âmbito do território nacional, deixando 

a Amazônia em sua condição de refém do mencionado modelo de crescimento, 

ao que qual foi sujeita na época dos governos militares. (Mitschein, Chaves 

2013) 

No que diz respeito aos efeitos nocivos deste cenário, eles se 

manifestam especialmente no Pará. Tendo sido palco estratégico da assim 

chamada valorização da Amazônia, este Estado se destaca atualmente por 

uma característica bastante peculiar. Contribui para o PIB nacional com 

modestos 2, 1%, mas joga na área do comercio exterior como time grande, 

ocupando entre os estados exportadores do Brasil o sexto lugar.  

Tabela 1 - Valor corrente do PIB do Brasil, da Região Norte e do Estado no 

Pará em 2010. 

 

GRANDES REGIÕES E 
UNIDADES DA 
FEDERAÇÃO 

PRODUTO INTERNO BRUTO 

Valor Corrente (1000 000 R$) 
 
Participação % 
 

Brasil 3 770 085 100,0 

Norte 201 511 5,3 

Pará 77 848 2,1 

Fonte: Mitschein, Chaves 2013 

Ganha, portanto, hard cash para o país inteiro; porém, nesta condição, 

está sendo prejudicado pela Lei Kandir que, desde setembro de 1996, isenta 

do tributo ICMS os produtos e serviços destinados aos mercados externos.  No 
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caso paraense, a pauta destes bens é dominada pela mineração, pela indústria 

madeireira e pela pecuária que conjuntamente representam hoje as 

locomotivas da economia do estado, mas, ao mesmo tempo, revelam baixos 

níveis de agregação de valor, gerando tênues efeitos de ocupação e emprego 

e renda. E já que os setores mineral e madeireiro estão alocando os seus 

investimentos de acordo com a ocorrência geográfica das matérias prima que 

são do seu interesse, estão potencializando de forma dramática a polarização 

socioeconômica entre os e dentro dos territórios do Estado. Uma polarização 

que, por sua vez, se manifesta através da concentração da produção de 

crescentes parcelas do PIB estadual num número decrescente de suas 

unidades municipais (ver Tabela 2) e está sendo acompanhada pelo 

crescimento do contingente urbano do efetivo demográfico paraense em todas 

as suas mesorregiões geográficas, atingindo, inclusive, aqueles 63 dos seus 

144 Municípios, cuja população residente não ultrapassa o número de 25.000 

habitantes. (veja Tabelas 3 e 4). 

 

Tabela 2 - Ranking dos 10 maiores PIBs a preços de mercado corrente 
dos Municípios do Estado do Pará – 2010. 

 
RANKING DOS MAIORES PIB´S 

 
MIL R$ 

 
PART EM % 

 

Belém 17.987.323 23,11 

Parauapebas 15.918.216 20,45 

Ananindeua 3.669.747 4,71 

Marabá 3.611.647 4,63 

Barcarena 3.550.233 4,56 

Tucuruí 2.817.702 3,62 

Santarém 2.051.529 2,64 

Canaã dos Carajás 1.559.968 2 

Castanhal 1.749.213 1,86 

Paragominas 1.235.379 1,59 

Total dos 10 Municípios 53.834.377 69,15 

 Total dos 134 demais Municípios 24.013.219 30,85 

TOTAL GERAL  77.847.597 100 

Fonte: Fonte: Mitschein, Chaves 2013 
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Tabela 3 - População residente, urbana, rural e taxa de urbanização nas 
mesorregiões geográficas do Estado do Pará.  

 

MESORREGIÕES GEOGRÁFICAS 
TAXA DE URBANIZAÇÃO 

População 
Residente (1) 

População 
Urbana (2) 

População 
Rural 

(2) de (1) em % 

 Metropolitana de Belém 2.437.279 2.252.203 185.094 92,4 

 Sudeste Paraense 1.647.514 1.149.813 497.698 70 

  Nordeste Paraense 1.789.387 873.237 916.150 49 

Baixo Amazonas 736.432 426.999 309.433 58 

 Sudoeste Paraense 483.411 277.852 205.599 57 

 Marajó 487.010 211.452 275.558 43 

      Fonte: Mitschein, Chaves 2013 

 

Tabela 4 - População residente, urbana e taxa de urbanização em quatro 
grupos de Municípios paraenses, divididos pelo número dos seus 
habitantes. 

GRUPOS DE 
MUNICÍPIOS 

 
 

(1) 
POPULAÇÃO 
RESIDENTE 

(2) 
POPULAÇÃ
O URBANA 

(2) DE (1) 
 
 

(3) EM % DA 
POPULAÇÃO 
RESIDENTE 
NO PARÁ 

(4) EM % DA 
POPULAÇÃO 
URBANA NO 

PARÁ 

 Mais de 100.000 Hab 3.204.121 2.862.002 89,32 42,22 55,13 

 Mais de 50.000 Hab 1.853.113 1.077.158 58,13 24,42 20,74 

 Mais de 25.000 Hab 1.368.566 679.380 49,64 18,02 13,08 

 Menos de 25.000 Hab 1.162.278 573.019 49,30 15,31 18,03 

Fonte: Mitschein, Chaves 2013 

Neste contexto, é importante destacar que esta dinâmica polarizadora do 

crescimento da economia paraense está sendo potencializada pela alocação 

do extraordinário fluxo de investimentos que o Pará deve internalizar no 

período de 2012 a 2016. Envolvendo um volume de recursos financeiros de 

quase R$130 bilhões, destinado, em grande parte, à indústria mineral, à 

melhoria da infra-estrutura portuária e ao aproveitamento do potencial 

hidroelétrico paraense beneficiará a 23 Municípios nas regiões Grande Belém, 

Carajás e Tapajós (ver Tabelas 5 a 6)  Mas, na realidade, três quartos dos 

investimentos e dois terços dos empregos previstos estão direcionados  

apenas a  05 unidades do universo municipal paraense (ver Tabela 7)   que  

hospedam somente 7% da  população residente e 9% da  população urbana do 

Estado.   
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Tabela 5 - Investimentos e geração de empregos na Região Grande Belém 
no período de 2012-2016. 

    Fonte: FIEPA 2012, elaboração própria. 

Tabela 6 - Investimentos e geração de empregos na Região Carajás no 
período de 2012-2016 

 
MUNICÍPIOS 

 
INVESTIMENTO EM % EMPREGOS EM % 

Canaã dos Carajás 25.092 36,75 9.814 15,11 

Marabá 13.016 19,06 26.856 41,37 

Parauapebas 10.336 15,14 4.700 7,24 

São Félix do Xingu 10.000 14,65 4.200 6,47 

Curionopólis 6.232 9,13 11.790 18,16 

Tucuruí 2.000 2,93 4.000 6,16 

Ourilândia do Norte 834 1,22 2.733 4,21 

Tucumã 550 0,80 500 0,77 

Breu Branco 220 0,32 320 4,49 

Total 68.280 100 64.913 100 

      Fonte: Mitschein, Chaves, Estumano 2014 

Tabela 7 - Investimentos e geração de empregos na Região Tapajós no 
período de 2012-2016 

 
MUNICÍPIOS 

 
INVESTIMENTO EM % EMPREGOS EM % 

Rio Xingu/Altamira 30.000 94,33 18.700 93,02 

Oriximiná e Terra 
Santa 612 1,92 600 2,98 

Juruti 600 1,88 800 3,98 

Senador José Porfírio 590 1,85 ** ** 

Total 31.802 100 20.100 100 

    Fonte: Mitschein, Chaves, Estumano 2014 

 

 

MUNICÍPIO 
 

INVESTIMENTOS EM % EMPREGO EM % 

Barcarena 17.120 57,96 39.390 51,32 

Belém e diversos Municípios 5.180 17,53 19.850 25,86 

Curuça 3.126 10,58 4.180 5,44 

Paragominas 2.322 7,8 4.500 5,86 

Primavera 800 2,7 1.500 1,95 

Moju 610 2 6.000 7,18 

Benevides 227 0,76 519 0,67 

Santa Izabel 122 0,41 100 0,13 

Castanhal 30 0,10 700 0,91 

Total 29.537 100 76.739 100 
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Tabela 8 - Investimentos e empregos previstos nos Municípios de 
Barcarena, Canaã dos Carajás, Marabá, Parauapebas, Altamira (Rio Xingu) 
no período de 2012 a 2016. 

MUNICÍPIOS INVESTIMENTO EM % A (X) EMPREGOS EM % A (Y) 

Barcarena 17.120 13,2 39.390 24,22 

Canaã dos Carajás 25.092 19,35 9.814 6,06 

Marabá 13.016 10,04 26.856 16,14 

Parauapebas 10.336 7,97 4.700 2,9 

Rio Xingu/Altamira 30.000 23,14 18.700 11,56 

Total 95.564 73,72 99.460 61,49 

Pará 129.619 (X) *** 161.752 (Y) *** 
 Fonte: Mitschein, Chaves, Estumano 2014.  

Contudo, se esses cinco municípios forem avaliados por indicadores 

como o nível educacional da população adulta e jovem, ou pelos índices de 

vínculo empregatício da população em idade de trabalhar, na faixa etária de 17 

a 29 anos, pouco se diferenciam da baixa média paraense nestes mesmos 

quesitos (Tabelas 8 e 9), trazendo à tona, portanto, que, mesmo nas ilhas de 

crescimento da economia paraense, reproduzem-se as mazelas sociais, às 

quais a esmagadora maioria da população está sujeita no Estado todo. 

Tabela 8 (9) - Taxa de analfabetismo e média de anos de estudo da 
população adulta (25 anos ou mais) e taxa de evasão de ensino 
fundamental entre jovens de 15 a 17 anos nos Municípios de Barcarena, 
Canaã dos Carajás, Marabá, Parauapebas e Altamira - 1991, 2000 e 2010. 

MUNICÍPIOS 

 
1991 

 
2000 

 
2010 

 

TAXA DE 
ANALFAB
ETISMO 

MÉDIA DE 
ANO       DE 

ESTUDO 

TAXA DE 
ANALFAB
ETISMO 

MÉDIA 
DE ANO       

DE 
ESTUDO 

TAXA DE 
EVASÃO DO 

ENSINO 
FUNDAMENTAL 
ENTRE JOVENS 

DE 15 A 17 
ANOS 

Barcarena 23,9 4,3 16,2 5,3 39,2 

Canaã dos Carajás 42,4 2,1 25,3 3,4 41,4 

Marabá 30,3 3,8 22,7 5 44,4 

Parauapebas 24,6 4,6 19,9 5 49,6 

Altamira 35 3,4 22,8 4,6 47,3 

Pará 28,5 4 20,6 5 - 
    Fonte: Mitschein, Chaves, Estumano 2014.  
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Tabela 9 - Vínculo empregatício da população em idade de trabalhar na 
faixa etária de 17 a 29 anos nos Municípios de Barcarena, Canaã dos 
Carajás, Marabá, Parauapebas, Altamira e no Estado do Pará. 

MUNICÍPIO 
ATÉ 17 
ANOS 

DE 18 A 24 
ANOS 

DE 25 A 
29 ANOS 

SOMA DAS 
FAIXAS 

% 
PARTICIPAÇÃO 

Altamira 48 1954 2122 4124 40,5 

Barcarena 55 2431 3456 5942 34,3 

Canaã dos Carajás 11 944 1069 2024 40,7 

Marabá 290 9046 9498 18834 45,1 

Parauapebas 187 9033 9443 18663 49,1 

Total do Estado 2.965 13.8956 18.0757 32.2678 33,9 

    Fonte: Mitschein, Chaves, Estumano 2014  

De qualquer maneira, o que estes dados revelam, é que no Estado do 

Pará as modalidades de sua inserção no arquipélago da economia 

(inter)nacional estão   transformando o seu  espaço urbano  num mero 

receptáculo dos efeitos nocivos do mencionado modelo de crescimento 

desequilibrado e não corrigido. Efeitos, aliás, que negam à maior parte da 

população condições minimamente civilizatórias em áreas tão essenciais como, 

moradia, saneamento, saúde, educação, segurança alimentar ou renda 

familiar, ganhando visibilidade notória através de uma acelerada favelização 

dos bairros periféricos das cidades amazônicas (Mitschein, Chaves 2003), 

onde se concentram crescentes lixões que, via de regra, ultrapassam de longe 

a capacidade gestora das respectivas autoridades municipais. 

No caso do segundo o Relatório do Plano Estadual de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PEGIRS), o Pará deve gerar em 2015 aproximadamente 

4.100 toneladas de lixo por dia. No entanto, no que diz respeito ao 

aproveitamento econômico dos seus elementos recicláveis em moldes 

minimamente sustentáveis, este enfrenta gargalos enormes. Entre eles se 

destaca o fato de que as empresas privadas que respondem pela limpeza 

urbana, continuam estabelecendo o preço dos seus serviços perante as 

instâncias municipais pelo peso do lixo removido, inviabilizando, desta maneira, 

uma perspectiva de lucratividade para a coleta seletiva que, por sua vez, é 

fundamental para a integração dos catadores no setor reciclador e na 

consolidação de cadeias produtivas na área dos resíduos sólidos e na abertura 

de linhas de ação no campo ainda desprezado dos rejeitos orgânicos que 

representam de 52% a 57% do volume total do lixo domiciliar. Contudo, num 
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Estado em que predominam solos ácidos de baixa fertilidade e onde a maior 

parte da população vive em condições socialmente desfavoráveis o não 

aproveitamento da fração orgânica do lixo urbano é uma política pouco 

aconselhável. Por duas razões, fundamentalmente: De um lado, porque cada 

tonelada de lixo domiciliar contem no mínimo 52% de rejeitos orgânicos que 

poderiam ser transformados em 173 kg de composto orgânico, por sua vez, um 

insumo de aplicação imediata na produção de hortaliças e frutas para os 

cinturões verdes dos médios e grandes centros urbanos. Por outro, porque o 

redirecionamento da fração orgânica do lixo domiciliar para as unidades de 

compostagem reduziria a menos pela metade o volume original deste mesmo 

com a consequente duplicação da capacidade de armazenamento dos aterros 

sanitários, redundando em uma significativa redução dos gastos públicos na 

área do saneamento. Partindo desta premissa e tomando-se como exemplo o 

caso de Belém, onde são produzidas diariamente duas mil toneladas de lixo, 

chega-se a seguinte conclusão: Com a entrega dos rejeitos orgânicos à 

unidades de compostagem  poderia se gerar 346 toneladas de adubo orgânico, 

assegurando ao longo de um ano a manutenção da fertilidade de 6314, 5 

hectares, nos quais  se geraria  pelo menos  615.725  toneladas de hortaliças e 

frutas. Trata-se de dados que mostram a importância de associar o 

fortalecimento do setor reciclador de resíduos sólidos especialmente na área 

das embalagens de plásticos e de alumínio, cobrado faz tempo pelos atores do 

movimento catador, à abertura de uma linha sistemática de ação no âmbito dos 

resíduos orgânicos. Contudo, é obvio que o aproveitamento de tais 

oportunidades bastante promissoras pressupõe dos gestores municipais se 

responsabilizarem pela implementação de propostas efetivas para a Gestão 

Integrada dos Resíduos Sólidos e Orgânicos no âmbito de suas respectivas 

jurisdições. 

A ética, agroecologia sistêmica e a educação ambiental formam a cadeia 

instrutiva e disseminadora de valores que visam a incorporação de atitudes e 

comportamentos em vista do cuidar, proteger, conviver e saber lidar com a 

relação homem-ambiente numa perspectiva que garanta a relação 

ecologicamente integrada. 
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É objetivo explicito deste curso sensibilizar os gestores municipais, 

colaboradores e as suas respectivas unidades representativas, bem com o 

setor privado ligado às questões do reaproveitamento dos resíduos para os 

desafios que a Lei 12.305/2010 oferece para a região metropolitana de Belém 

nos próximos anos.  

 

Cronograma do Curso 

Tema/ministrantes/carga horária Período (3 horas por dia) 

Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(Prof. Thomas Mitschein e Fidelis 

Paixão) – 12 horas.  

15 a 18 de maio  

O Estado da Arte do Saneamento 

Básico na RMB (Profa. Luísa Girard, 

Profa. Valdívia Costa Norat, Ana 

Carolina Santana Conceição) – 15 

horas.  

19 a 25 de maio  

Efeitos ecologicamente danosos 

emissão de gases efeito estufa e 

contaminação dos lençóis freáticos na 

RMB (Prof. Breno Imbiriba, Profa. 

Márcia Freitas da Silva) – 9 horas 

26 a 30 de maio 

Os catadores na RMB e o seu 

processo de organização social e 

político (prof. Thomas Mitschein e 

Claudionor Dias ) – 12 horas  

31 de maio a 5 de junho 

Coleta seletiva na RMB: opções e 

desafios (Profa Valdívia Costa Norat; 

Luciano Louzada; Denilson Sizo; 

Thomas Mitschein) – 15 horas 

6 a 12 de junho 

Ética amazônica, agroecologia urbana 

e educação ambiental na RMB (Prof. 

Sérgio Nunes, profa. Maria Ludetana 

13 a 20 de junho 
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Araújo) – 12 horas. 

Os resíduos do ecossistema urbano: 

insumo fundamental no processo da 

criação de uma moderna civilização 

da biomassa (Thomas Mitschein) -  6 

horas.  

21 e 22 de junho  

 


