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INTRODUÇÃO 

Desde o surgimento dos primeiros centros urbanos, a produção de lixo se apresenta 

como um problema de difícil solução. A partir da Revolução Industrial, com a 

intensificação da migração dos trabalhadores do campo para a cidade, aumentaram as 

dificuldades referentes à produção de resíduos sólidos de diferentes naturezas (domésticos, 

industriais, serviços de saúde, etc), os quais constituem-se atualmente numa das principais 

fontes de degradação do meio ambiente.  

Um dos problemas mais sérios que qualquer cidade enfrenta, mas que é 

particularmente grave nas enormes aglomerações urbanas é o lixo sólido, por isso 

abordamos neste trabalho uma discussão sobre o lixo na cidade de Belém buscando 

detectar possíveis danos ambientais que este pode causar ao meio ambiente, pois sabemos 

que o lixo tratado de maneira inadequada pode causar danos irreversíveis ao mesmo, assim 

como prejudicar a qualidade de vida das populações que vivem no entorno de áreas que 

servem de deposição inadequada do lixo. Fazemos uma discussão ampla em relação ao 

aterro sanitária do aurá onde é depositado todo o lixo coletado na cidade de Belém, 

Marituba, Ananindeua e Benevides.  

 

1. O CASO DE BELÉM-PA 
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Primeiramente iremos abordar um conceito de lixo que “é uma massa heterogenia 

de resíduos sólidos, resultantes das atividades humanas, os quais podem ser reciclados e 

parcialmente utilizados, gerando, entre outros benefícios, proteção a saúde pública e 

economia de energia e de recursos naturais” (AMENDOLA; BERNARDES; FARIA, 2005 

apud PEREIRA NETO, 1999, p. 9). 

De acordo com o IBGE (Instituto Brasileiro de geografia e Estatística), a estimativa 

da população de Belém é de 1.408.847 habitantes, dados de 2007, cuja geração de resíduos 

urbanos destinado ao aterro é de 1.035 t/dia incluindo os resíduos domiciliares, 

hospitalares, feiras, mercados e parte de entulhos. “Os valores anuais de coleta de lixo 

domiciliar em Belém aumentaram de 180 mil toneladas, em 1996, para 253 mil toneladas, 

em 2001” (PMB, 2002). 

O município de Belém é responsável por grande parte do lixo produzido na Grande 

Belém. “Em 2005, produziu cerca de 524 mil toneladas de lixo e ocupou a oitava posição 

entre as capitais do Brasil. Nesse ano, a sua produção per capita foi de 0,58 quilo” (Imazon, 

2007, p. 61). Ross (2008, p. 218) afirma que: 

 

 

 

 

 

 

De acordo com nossa pesquisa de campo o lixo na cidade de Belém é despejado em 

locais impróprios, espalhados pelas vias públicas e muita das vezes jogados em canais de 

drenagem que cortam a cidade de Belém. Um dado importante que podemos destacar é que 

“Em 2005, cerca de 524 mil toneladas de lixo (65%), incluindo-se os entulhos de 

construção, foram destinados ao Aterro Sanitário do Aurá, enquanto o restante (35%) do 

lixo coletado, ou seja, 277 mil toneladas foram para outras unidades de disposição da 

Grande Belém” (Sesan, Seinf e Snis 2005). Porém Belém ainda enfrenta um problema sério 

em relação à coleta do lixo, principalmente nos bairros periféricos da cidade onde o serviço 

de coleta é incipiente ou inexiste, foi o que constatamos em nossa pesquisa. A coleta de 

lixo porta a porta é um dado importante para a qualidade e bem estar das populações e que 

O lixo gerado nas cidades tem-se tornado cada dia mais problemático 

por duas razões: a população urbana tornou-se muito numerosa e gera 

volumes de lixo cada vez maiores; a evolução técnica e o processo crescente 

de desenvolvimento industrial geram, cada vez mais, tipos de lixo que a 

natureza por si só não consegui destruir, como os plásticos e vidros, que não 

são biodegradáveis. 

 



a coleta de entulhos pode ser feita de maneira programada para que possam ser feitos sua 

destinação final. A estimativa de produção de lixo por Belém é de 1350 ton/dia, 

Ananindeua 37,21 ton/dia, Marituba 236,14 ton/dia, resultando no total de 1623,35 ton/dia 

que são destinados ao aterro sanitário do aurá (informação verbal)².   

Sabemos que a disposição inadequada do lixo na cidade pode causar sérios 

problemas como: entupimento de córregos, pontes, bueiros, e conseqüentemente 

provocando enchentes na área central da cidade, podendo gerar problemas futuros e mais 

graves para o município, como a degradação do meio ambiente e a necessidade de 

construção de outro aterro, implicando em mais dificuldades. 

 
2. ANÁLISE E DISPOSIÇÃO DO LIXO NA CIDADE DE BELÉM-PA: O LIXÃO 

DO AURÁ 

O aterro sanitário do Aurá foi Fundado em 1987, mais conhecido como “lixão do 

Aurá” está localizado no bairro Águas lindas, município de Belém, ocupando uma área de 

aproximadamente 130 ha e é constituído de 10 células de deposição de lixo sendo que está 

sendo utilizada a décima célula. O lixão do Aurá recebe lixo de três municípios da região 

metropolitana de Belém: Belém, Ananindeua e Marituba, diariamente são depositados no 

Aterro cerca de 1700 toneladas de lixo incluindo: domiciliar, comercial, industrial, podas 

de árvores, animais mortos, alimentos deteriorados, objetos volumosos e etc., não sendo 

permitido o depósito de material hospitalar. Entretanto não há qualquer tipo de fiscalização 

que impeça que esses materiais sejam depositados no aterro, já que muitas vezes o lixo 

hospitalar é misturado com o lixo doméstico. A propósito disso, Ribeiro e Gunther (2003) 

In Calderoni (2000) apontam que:  
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² Afirmação do sociólogo Waldemar Andrade em palestra na semana municipal do meio ambiente (semma), 
sobre coleta seletiva no teatro Maria Silva Nunes na estação das docas, em Belém, em junho de 2009. 

A disposição inadequada do lixo urbano, tanto pela população como pelas 
prefeituras, de um modo geral, tem causado toda a sorte de impactos. Essa 
prática tem reflexos sanitários e econômicos nas atividades cotidianas da 
própria vizinhança, como o entupimento de bocas-de-lobo e a redução do 
leito de drenagem dos rios, contribuindo para as enchentes e 
desmoronamentos de encostas, devido à instabilidade dos depósitos, em 
épocas de chuva. 



Além disso, os materiais depositados no aterro produzem o chorume (líquido que 

resulta da umidade natural do lixo), este líquido é produzido devido à decomposição da 

matéria orgânica pelas enzimas liberadas pelas bactérias, exala um cheiro insuportável e 

contamina o lençol freático. Esse é um problema que tem preocupado os ambientalistas, o 

clima quente gera rápida decomposição do lixo orgânico que devido à grande quantidade de 

chuvas penetra o solo e atingem os lençóis freáticos, o que representa uma grande ameaça 

para os lagos da região, como o lago Água Preta que está localizado a 2 km do Lixão do 

Aurá, e é responsável pelo abastecimento de água potável na  região. 

Não só um problema ambiental o “lixão do Aurá” se tornou também um problema 

social, com o passar do tempo este se tornou a maior fonte de renda para as pessoas que 

trabalham e moram em volta do aterro, em meio à dura e difícil realidade de busca pela 

sobrevivência os catadores de materiais recicláveis (garrafas pet, plásticos, papelão, 

alumínio e etc.) têm que aprender a conviver com a violência existente no local. Tráfico de 

drogas, roubos, ameaças e até a ocultação de corpos, são presenciados por quem trabalha no 

aterro sanitário. 

Com o passar do tempo o aterro se firmou como parte da vida de muitas pessoas: 

adultos, jovens e crianças, trabalham durante uma jornada de cerca de dez horas 

ininterruptas, para conseguir uma remuneração diária de aproximadamente cinqüenta reais, 

muitas famílias chegam a fazer revezamento de pessoas para conseguir uma boa renda. 

Observou-se também que muitos catadores e moradores próximos do “lixão do Aurá” 

possuem um nível de escolaridade baixo, apenas o ensino fundamental incompleto o que 

dificulta uma possível ascensão ou quebra do ciclo da pobreza.  

 

3. MÉTODO E TÉCNICAS 

Para fundamentação do trabalho, foram levantadas algumas bibliografias sobre o 

assunto e realizada uma visita de conhecimento do aterro sanitário de Belém, com o fim de 

coletar alguns dados e registrar as características do local por meio de fotografias. Esta 

pesquisa foi realizada levando em consideração temáticas sobre resíduos Sólidos, meio 

ambientes, coleta seletiva, reciclagem, entre outros pertinentes para compor o resultado da 

nossa pesquisa. 

 



4. RESULTADOS 

É preciso uma qualificação técnica dos municípios, um maior envolvimento da 

sociedade junto à administração para que sejam realizados projetos que possibilitem 

alcançar financiamentos e recursos, e que fique claro na consciência das pessoas que o lixo 

não é necessariamente lixo, entre outras formas ele serve de sustento para muitas famílias, 

por isso a importância da sua disposição final adequada. A redução da produção de lixo, 

especialmente os mais poluentes é um dos princípios fundamentais para uma cidade 

saudável e para o desenvolvimento urbano sustentável.  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Um dos maiores desafios ambientais que Belém enfrenta, sem dúvida é o problema 

do lixo urbano. Para tanto são necessárias outras alternativas. 

Como proposta, sugere-se Políticas Públicas para a melhoria e o aumento da 

acessibilidade da população ao serviço de coleta de lixo de forma satisfatória aliada a 

programas contínuos de educação ambiental, promovendo uma maior participação da 

sociedade na luta pela melhoria da qualidade de vida e o alcance de uma completa 

cidadania. A geografia nesse contexto tem um papel de fundamental importância dado seu 

caráter abrangente, podendo contribuir de forma significativa nas análises ambientais. 

Portanto, é prioritário o desenvolvimento social e humano, ao contrário do que se verifica 

no atual modelo de desenvolvimento econômico.  
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