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PREÂMBULO 

 

O presente volume constitui a compilação dos 3 volumes do Plano de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) do município de Marituba (diagnóstico 

da situação; prognóstico; e metas, projetos, programas e ações), elaborado por 

iniciativa e impulso do Prefeito Municipal de Marituba, Prefeito Engº Mário 

Henrique de Lima Bíscaro Filho, que incumbiu a Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente e o seu Secretário, Dr. Ismaily Bastos Delfino, desenvolver com 

recursos internos, em consonância com a Lei Nacional nº 12.305/2010, a qual 

institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

Esta tarefa foi realizada com recursos internos da Secretaria Municipal de Meio 

Ambiente, com o apoio efetivo do seu Secretário e da equipe de técnicos da 

Secretaria, coordenados pelo Prof. Doutor Mário Russo, consultor, especialista 

internacional na área do Saneamento Ambiental e Resíduos Sólidos. O PGIRS 

foi elaborado na mesma altura em que a SEPLAN conduzia a elaboração do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, contratado à empresa EnVex 

Consultoria, tendo a SEMMA sido convocada a dar apoio, sobretudo na 

disponibilização de dados relativos ao setor dos resíduos sólidos e do município. 

O coordenador técnico do presente PGIRS também é membro de comitê do 

PMSB, sendo responsável pela ligação dos 2 planos e tendo realizado a revisão 

de todos os produtos apresentados pela empresa EnVex, para aprovação.  

A lei magna dos resíduos sólidos se refere a todo tipo de resíduo e estabelece 

normas e diretrizes nacionais para a organização e gestão pública do setor, 

observando uma hierarquia na gestão de resíduos que impõe a seleção de 

tecnologias, em que o aterro sanitário deve servir para a disposição final de 

rejeitos provenientes de outras operações tendentes à valorização dos resíduos, 

com ênfase na reciclagem. 

O presente volume é a compilação do trabalho realizado e apresentado em 3 

volumes, e constitui o documento técnico estruturado do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PGIRS) do município de Marituba 

elaborado de acordo com o estabelecido legalmente, na esteira da aprovação da 

Lei 12.305/2010, dando a devida resposta ao ali estabelecido. 
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Na elaboração do PGIRS do município, seguiram-se as diretrizes sugeridas na 

legislação nacional aprovada, com a mobilização da sociedade e sua 

participação, após a realização de um diagnóstico da situação atual em termos 

de gestão de resíduos sólidos e saneamento básico, tendo-se debatido soluções 

isoladas e consorciadas ao nível metropolitano.  

O Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos constitui um pilar estratégico 

operacional e de gestão para o município de Marituba, neste domínio. 

Ao mesmo tempo que se foi construindo passo a passo o presente Plano, com 

reuniões, discussões, levantamentos de campo, elaboração de inquéritos à 

população, sensibilização das populações, caracterização gravimétrica dos 

resíduos que durou 2 meses e a representatividade estatística do município 

como nunca foi realizado, envolvendo a caracterização dos resíduos gerados por 

uma população de cerca de 49 mil habitantes. Durante a elaboração do plano, 

diversas ações foram adoptadas em simultâneo, sendo implementas medidas do 

próprio plano, que é uma inovação na elaboração de Planos deste tipo, graças 

à vontade política dos gestores políticos do município. 

Os capítulos são apresentados na mesma sequência do desenvolvimento do 

PGIRS, primeiro o diagnóstico, seguido do prognóstico, estudo da população e 

projeções da geração de resíduos, terminando com as metas do Plano, os 

projetos, programas e ações para materializar o mesmo, com estimativas de 

custos ao longo dos 20 anos do Plano. Seque-se a apresentação dos indicadores 

de qualidade dos serviços e respetivos índices e variáveis tendo em vista o 

monitoramento do PGIRS. 

Marituba, dezembro de 2019 

O Coordenador Técnico do PGIRS de Marituba 

 

Mário Russo, PhD 

(Prof. Coordenador) 
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 INTRODUÇÃO 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS - é um dos mais importantes 

instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, definida pela lei 12.305/2010, 

que o município tem o dever de elaborar, inclusive para poder ter acesso a fundos e 

financiamentos de entidades do sistema bancário federal. 

É no Plano que são estabelecidos os deveres a que as partes interessadas estarão 

vinculados, envolvendo produtores de resíduos seja qual for a sua natureza. 

Nesse sentido, o presente PGIRS de Marituba define objetivos específicos e metas a 

serem alcançadas, bem como os meios necessários para se alcançarem tais metas 

calendarizadas no tempo, através de medidas e ações imediatas, de curto prazo, médio 

prazo e longo prazo, uma vez que o plano tem uma vigência de 20 anos, com revisão 

obrigatória a cada 4 anos,  onde se faz o balanço da realização das metas definidas e 

se reformula em função do grau de atingimento. 

O PGIRS de Marituba, trabalho integralmente realizado com recursos internos da 

SEMMA, sob coordenação do Prof. Doutor Mário Russo, nomeado para o efeito pelo 

Prefeito Municipal, foi realizado temporalmente com o Plano Municipal de Saneamento 

Básico, contratado a empresa de consultoria de Curitiba, atende também às exigências 

da Lei Federal de Saneamento Básico, no tocante à prestação dos serviços públicos de 

manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Observa princípios, diretrizes e 

exigências da Política Nacional sobre Mudanças do Clima, principalmente as relativas 

à redução das emissões de gases de efeito estufa com origem antrópica. 

O Plano segue a hierarquia de gestão de resíduos: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada apenas dos rejeitos, eixo central da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

No PGIRS da Cidade de Marituba dá-se realce à coleta seletiva de materiais com vista 

à reciclagem (resíduos secos) e de orgânicos biodegradáveis, com vista à 

compostagem, reduzindo ao máximo a deposição de resíduos em aterro. Para tanto dá-

se ênfase à educação ambiental para a segregação de resíduos na fonte e a ampla 

participação popular. 

É dada a atenção devida e específica aos resíduos do setor da saúde e os resíduos do 

setor da construção civil, resíduos de construção e demolição (RCD), para o seu correto 

manejo, nomeadamente a perfeita segregação na fonte dos resíduos dos serviços de 

saúde, de modo a separar os resíduos infectantes, obrigatoriamente de tratamento 

térmico. Foi elaborado um Programa de coleta seletiva, iniciado no Bairro Viver Melhor 
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e condomínios Soure, Algodoal e Salinas, cuja população é superior a 20 mil habitantes, 

com envolvimento de uma associação de catadores de materiais recicláveis que 

procedem à coleta porta-a-porta. 

Foi feito um levantamento de campo das empresas comerciais e industriais do 

município, georreferenciada a localização de cada uma delas, bem como demais dados 

de titularidade, tendo em vista a aplicação do Programa de Logística reversa, sendo a 

do caroço de açaí com 120 batedores registrados. 

A elaboração deste plano contou com participação popular, mobilizada também para 

participar na elaboração do PMSB, por ocasião da III Semana Municipal do Ambiente e 

II Fórum de Sustentabilidade e através dos meios de difusão usuais, como carro de som, 

site da Prefeitura, grupos de whatsapp, etc., tendo-se realizado diversas oficinas e 

reuniões que trouxeram subsídios e recomendações para a elaboração de metas do 

plano. 
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 SUMÁRIO EXECUTIVO 

O PGIRS de Marituba é um instrumento de sumária importância para a 

prossecução dos objetivos emanados pela PNRS 2010, que instituiu a política 

nacional de resíduos sólidos.  

Enquadramento 

A gestão de resíduos sólidos é hoje um tema de grande atualidade e faz parte 

da agenda política de todos os países dada a emergência da sua resolução. Com 

efeito, os resíduos são responsáveis por cerca de 13% das emissões de gases 

com efeito de estufa, mas por outro lado, o sector dos resíduos é potencialmente 

responsável por sequestrar até 20% desses mesmos gases com a 

implementação de soluções ambientalmente adequadas. 

Ao nível municipal, Marituba pretende contribuir para o combate às alterações 

climáticas adotando um programa de gestão dos resíduos amigo do ambiente. 

A produção per capita média de resíduos domiciliares em Marituba é de cerca 

de 0,46 kg/habitante por dia, gerando cerca de 60 toneladas de Resíduos 

Domiciliares (RDO) por dia, correspondendo a cerca de 19.800 toneladas por 

ano. Se considerarmos a totalidade dos resíduos gerados, que inclui os RDO, os 

entulhos de pequenas construções, podas e resíduos de limpezas públicas, o 

total diário é de cerca 75 toneladas, correspondente a 24.750 toneladas por ano.  

A coleta seletiva ainda é insipiente no município, sendo realizada por 2 

cooperativas de catadores de materiais recicláveis, sendo uma delas ainda 

associação, em formação, pelo que a maioria dos resíduos coletados são 

dispostos no aterro sanitário metropolitano de Belém, localizado no município de 

Marituba e explorado por uma empresa privada, a Guamá Tratamento de 

Resíduos, que também recebe os resíduos de Belém e Ananindeua. 

Encontra-se em fase de implementação o programa de Coleta Seletiva do município, 

com base no PGIRS em formulação. 

2.1 Metodologia adotada 

Adoptou-se a metodologia de pesquisa de dados secundários e dados primários 

referentes ao município e ao setor dos resíduos em particular, tendo em conta que o 
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diagnóstico é de suma importância para se poder projetar soluções à problemática que 

a crescente geração de resíduos causa em qualquer comunidade.  

No caso de Marituba não é diferente. O diagnóstico é a fotografia instantânea do 

setor dos resíduos no município, desde a coleta ao sistema de acondicionamento. Dos 

quantitativos gerados, à característica física desses resíduos. Desde as fontes de 

geração às quantidades geradas e respectivo tratamento. Meios disponíveis para a 

gestão e custos. Receitas e sustentabilidade financeira do setor, passando pelas 

consequências ambientais e sociais (saúde pública) que os resíduos representam nesse 

município. Os dados passam a ser o combustível necessário para projetar as soluções 

para a gestão sustentável dos resíduos nos próximos 20 anos. 

Em primeiro lugar deve identificar-se quais são os dados necessários à 

elaboração de um bom diagnóstico para o setor dos resíduos sólidos. Depois identificar 

quem dispõe esses dados, ou seja, quais as fontes detentoras desses dados e/ou como 

se podem obter. Há fontes oficiais detentoras de dados imprescindíveis, como o IBGE, 

ministérios do Governo Federal, organismos federais, governo do Estado, Prefeitura, 

Fundações, Universidades, entre outros. São os dados secundários disponíveis, 

muitos deles coletados com periodicidades conhecidas, outros frutos de estudos 

continuados ou pontuais. Estes dados secundários datados da sua realização ou 

obtenção, que podem ou não estar atualizados. 

Depois, identificar que dados têm de ser coletados no momento e no local, a sua 

metodologia de obtenção e programação para a sua coleta, que são os dados 

primários, indisponíveis ao estabelecimento de uma solução, designadamente dados 

mais específicos coletados in loco, como sendo a característica de resíduos, do solo, de 

águas subterrâneas para determinar a extensão do grau de poluição devido a uma 

descarga sobre o solo, qualidade do ar ou o ruído, entre outros. 

 

2.2 Metodologia do levantamento de dados secundários 

A equipe responsável pela elaboração do PGIRS de Marituba procedeu a 

pesquisas dos dados secundários para o diagnóstico junto de órgãos oficiais das 

diversas esferas do poder e organizações da sociedade civil, nacionais e internacionais 

para a obtenção de informação sobre:  

• Perfil socioeconômico e demográfico; 

• Aspectos climáticos; 

• Relevo; 

• Solo; 

• Hidrologia; 
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• Vegetação. 

 

O principal órgão oficial que congrega muita informação fundamental sobre a 

população, habitação, perfil socioeconômico de população, entre outros, é o IBGE; para 

o clima os dados são do INMET; dados da geologia, hidrografia, vegetação etc. foram 

pesquisados nos arquivos da CPRM, relativamente aos recursos hídricos os dados 

foram obtidos de pesquisas em arquivos da Agência Nacional da Água (ANA), dispõe 

de dados e de estudos sobre os recursos hídricos, o abastecimento de água, tratamento 

de esgotos. O Atlas de Desenvolvimento Humano do PNUD edita estudos sobre a 

qualidade de vida das populações coincidindo com os censos à população do IBGE. A 

SEMAS do Governo do Estado do Pará tem informação diversa. A FAPESPA congrega 

um conjunto de informação que foi consultada e sistematizada. Também se lançou mão 

à informação contida no Plano Municipal de Saneamento Básico – PMSB, que foi 

elaborado na mesma janela temporal que o presente PGIRS, bem como o Plano Diretor 

Municipal, beneficiando dos mesmos dados secundários.  

 

2.3 Metodologia do levantamento de dados Primários 

Os dados primários referem-se a levantamentos locais de dados efetuados nas 

visitas técnicas  e reuniões nas diversas Secretarias Municipais de Marituba, que incluiu 

reuniões e entrevistas com os titulares de secretarias municipais da Prefeitura e com 

técnicos da Prefeitura, complementadas com o acompanhamento da coleta regular, 

visitas aos pontos de descarte irregular, às ações de remediação sistemática dessas 

cabeças de lixo, visitas aos bairros, reuniões com síndicos dos condomínios, visitas 

técnicas ao aterro sanitário de Marituba, levantamentos de campo e georeferenciação 

de pontos de entrega voluntária de resíduos nos bairros, georeferenciação dos passivos 

ambientais do município, reunião com os responsáveis pela coleta, pela organização da 

coleta e pela gestão, nas oficinas da Prefeitura Municipal. Também foram realizadas 

visitas à cidade para verificar o modo de deposição dos resíduos nas ruas, seu 

acondicionamento e modalidade de coleta e respetivos equipamentos. 

 

2.4 Metodologia de caracterização de resíduos sólidos 

A caracterização dos resíduos foi desenvolvida em 2 meses de trabalho, 

envolvendo cerca de 20 pessoas, com obtenção de amostras diárias, realizadas 

segundo a metodologia de obtenção de amostras, recolhendo uma determinada 

quantidade de sacos de lixo descartados pelos moradores relativo ao circuito em 
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amostragem e levados a um galpão para a segregação por componentes, pesando-os 

e determinando o correspondente volume.  

Em cada dia realizou-se a preparação de uma amostra para determinação 

laboratorial do teor de umidade da fração orgânica dos resíduos. A amostra é obtida a 

partir da separação de 20 sacos de lixo recolhidos na rota de coleta, retirados dos sacos 

de plásticos que os contêm, separada a fração orgânica e tentar uma homogeneização. 

Depois forma-se uma torta para se proceder a sucessivas homogeneizações com 

descarte de 50% dos resíduos orgânicos até obter de 2 a 5 kg de material que se leva 

para trituração em processador de alimentos de modo a uniformizar da melhor forma a 

amostra, que é utilizada em laboratório para determinação do teor de umidade, pelo 

método rápido do microondas. 

 Obtenção da amostra para a gravimetria 

Para evitar a destruição dos materiais a serem caracterizados como acontece 

pelo método do quarteamento, foi utilizada a metodologia de obtenção da amostra 

percorrendo a rota da coleta e removendo uma percentagem dos sacos de lixo 

descartados pelos moradores para a viatura da caracterização.  

Metodologia: a viatura de coleta com caixa aberta percorre o mesmo circuito da 

viatura “papa-lixo”, para coletar em cada ponto de coleta uma fração dos resíduos ali 

dispostos, em consonância com as instruções do coordenador geral da companha. Para 

a realização das atividades da campanha foram necessários os seguintes meios:  

• Equipes de coleta (motorista, o coordenador da campanha e 2 garis): 

• Preparação das amostras para caracterização física no galpão: 

• Local pavimentado e amplo de modo a permitir a fácil segregação dos resíduos 

recolhidos (galpão do município); 

• Uma mesa de rede 2x2cm para segregar resíduos de menor dimensão; 

• 2 Pás;  

• 2 Forquilhas; 

• EPI para todos os intervenientes. 

• Execução da caracterização física: 

• 3 bombonas de 200 litros para determinação da massa específica; 

• Crivo de 2 m x 1 m, em rede metálica, com malha de 20 mm x 20 mm para a 

triagem primária; 

• Local e mesas de apoio para a triagem secundária (galpão); 

• Lona grossa de 5 m x 5 m; 

• 3 Recipientes de 60 litros para colocação dos vários componentes; 
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• Balança para pesagens entre 5 e 150 kg, com precisão de 50 g; 

• Íman; 

• Material de proteção individual (uniforme, máscaras, luvas, botas de borracha) 

• Meios humanos: 

• 1 coordenador geral das campanhas de caracterização de campo e de preparação 

e acompanhamento das tarefas.  

• 1 técnico para a balança, para assegurar o controle das pesagens e o registro dos 

resultados; 

• ajudantes e um supervisor de campo para a segregação dos resíduos por 

componente; 

• Acondicionamento de amostras para determinações laboratoriais: 

• Sacos de plástico resistentes e etiquetas identificadoras; 

• Caixa térmica. 

O número de amostras necessárias para que a análise seja válida é proporcional 

ao universo da pesquisa. Dessa forma, recomendou-se a coleta de 300 a 350 

sacos de lixo. 

A elaboração do presente trabalho decorreu em simultâneo com o 

desenvolvimento do Plano Municipal de Saneamento Básico, contratado à 

empresa consultora de engenharia EnVex, de Curitiba, pelo que muitos dos 

dados e informação de base é comum aos dois planos, sobretudo os capítulos 

de caracterização socioeconômica do município de Marituba, dado o uso de 

fontes oficiais serem as mesmas. 

 Situação de Referência 

A principal carência do município no setor dos resíduos sólidos é de recursos 

materiais e humanos para se proceder à coleta regular em todas as ruas do 

município com a frequência desejada, bem como de meios de contentorização 

dos resíduos, que permita a cidade manter-se mais limpa. 

A coleta seletiva no município ainda é insipiente. No entanto, conjuntamente com 

a elaboração do PGIRS do município, tem sido dinamizado a implementação de 

ações em simultâneo com a elaboração do Plano, com iniciativas de coleta 

seletiva relevantes, assim como com a caracterização gravimétrica com validade 

estatística, englobando diversos bairros, com coleta de dados em momentos 

distintos do mês. 
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Os resíduos do setor da saúde são geridos sob responsabilidade da Secretaria 

Municipal da Saúde, que tem contrato de coleta com empresa especializada que 

recolhe os resíduos e os encaminha para tratamento na cidade de Ananindeua. 

Os resíduos de podas, restos de jardins, resíduos verdes e limpezas de ruas, 

arruamentos e logradouros, são coletados pela Prefeitura e dispostos em local 

inapropriado, no lixão Risca Faca, que é gerida pela Prefeitura, que dispõe de 

máquina para espalhamento e cobertura com terras. 

Os resíduos de construção e demolição são dispostos pelos seus detentores nas 

ruas ou em caçambas, sendo a sua coleta feita pela Prefeitura e dispostos no 

lixão Risca Faca, que se constitui um dos principais passivos ambientais do 

município, a ser objeto de encerramento. 

Não está ainda consolidado o sistema de informação municipais neste domínio, 

o que dificulta ter conhecimento de RU gerados, nem tão pouco são 

contabilizados os custos que o atual serviço prestado aos munícipes consome 

ao erário público.  

Sob o ponto de vista da recuperação de custos com este serviço, o município 

não cobra aos seus munícipes, comerciantes ou industriais pela gestão dos 

resíduos produzidos, arcando com a totalidade dos custos, que hoje se cifram 

em torno de R$ 3.120.000,00 por ano, contabilizando apenas a coleta dos 

resíduos. 

O financiamento do sector é assegurado pelo OPMM, através de dotações 

específicas. 

 

2.5 Linhas de orientação estratégica no Plano 

O Plano seguiu as linhas mestras definidas pela PNRS. Com efeito, o grande 

objetivo e importância, é a implementação de um programa de coleta seletiva no 

município com vista à reciclagem dos materiais separados na origem ou em 

unidades de triagem, com a participação e inclusão dos catadores. Nesse 

sentido preconiza-se a gradativa implementação de medidas e ações tendentes 

ao incremento da coleta seletiva de modo a potenciar a reciclagem multimaterial 

no município. 
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No que toca ao tratamento, o aterro sanitário é a estrutura sanitária que responde 

pela maior parte dos RU produzidos. 

A compostagem de material orgânico biodegradável será realizada a partir de 

coletas em feiras, mercados, supermercados, restaurantes, hotéis, cantinas de 

escolas e fábricas e outros grandes produtores, desviando-se assim uma parcela 

de resíduos orgânicos biodegradáveis do aterro sanitário.  

2.6 Metas e Ações Previstas 

Foram previstas ações e metas estabelecidas através dos seguintes eixos: 

• Formação e sensibilização para a Educação Ambiental; 

• Coleta indiferenciada; 

• Coleta seletiva e reciclagem; 

• Acondicionamento de resíduos; 

• Coleta de Resíduos de Construção e Demolição e correspondente 

tratamento adequado; 

• Coleta dos resíduos dos Serviços de Saúde e seu encaminhamento para 

unidade licenciada de tratamento;  

• Logística Reversa; 

• Tratamento e Valorização de RU; 

• Eliminação dos passivos ambientais causados por resíduos sólidos. 

 Programas metas e ações 

Para a consecução dos objetivos do PGIRS, estão previstas metas, programas e ações:  

1. Coleta Seletiva de resíduos recicláveis (Secos). 

A ser implantada em todo o território do município até 2021. Iniciando-se no 

Bairro Viver Melhor, incluindo os condomínios fechados, Bairro Centro, 

Pedreirinha e Nova Marituba. buscando adesão crescente da população através 

das campanhas de sensibilização e educação ambiental. 

2. Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos Biodegradáveis (restos de comidas, 

alimentos e preparo de refeições, verdes dos jardins). 
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Será implantada em todo o município até 2024, iniciando-se nos bairros 

integrantes do projeto coleta seletiva do projeto FDD e em feiras e mercados 

municipais, com vista à compostagem. 

3. Programa Horta e Compostagem na Escola  

Para uma gestão ambientalmente adequado dos resíduos sólidos nas Unidades 

Educacionais da Rede Municipal de Ensino. Serão implantados nos 

estabelecimentos de ensino municipal onde há espaço suficiente, hortas e pátios 

de compostagem dos resíduos orgânicos da cantina e da comunidade do 

entorno da escola que encaminhe resíduos biodegradáveis coletados 

seletivamente. 

4. Programa de Coletas Seletivas Solidárias nos Edifícios Públicos  

A ser estruturado em todos os edifícios municipais e públicos em geral, para doação 

a cooperativas de catadores de materiais recicláveis do município. 

5. Coleta de RCD e resíduos Volumosos (monstros) 

Implantação de ecocentros para a deposição de resíduos de construção e 

demolição de pequenos geradores e Programa de deposição para grandes 

geradores, mediante contratação para a sua remoção e transporte a local 

adequado.  

6. Limpeza Urbana  

Incremento da limpeza urbana de ruas, praças e logradouros, limpeza de valas 

de drenagem, capina e roçagem. 

7. Coleta Seletiva de RSS 

A ser adotada em todas as unidades de saúde do município de modo a diminuir 

os resíduos infectantes a serem encaminhados para tratamento diferenciado em 

unidade externa e diminuir assim os custos de tratamento dos RSS.  

 

2.7 Modelo Técnico  

O presente PGIRS propõe que Marituba assente o seu modelo técnico a nível municipal 

no incremento da coleta seletiva, na contentorização em todo o município, reforço da 

ação de coleta indiferenciada estendida a todo o território municipal, na reciclagem de 
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materiais provenientes da coleta seletiva e na valorização orgânica dos resíduos 

biodegradáveis através da compostagem coletiva e caseira. 

Sob o ponto de vista de escala econômica, o Modelo Técnico proposto para Marituba 

passa pelo consórcio no âmbito da Região Metropolitana de Belém. 

 

2.8 Modelo de Financiamento 

Pelo novo marco legal a cobrança tem que ser feita pelo lançamento de taxa, tarifa 

ou preço público. É nesta direção (Lei 11.445/2010, Art. 29) que o PGIRS deve 

apontar caminho. 

O financiamento do sector dos resíduos tem sido assegurado por transferências de 

dotações específicas do Orçamento Municipal de Marituba. No entanto, preconiza-se o 

princípio poluidor – pagador com a implementação de um sistema de tarifas assente em 

consumos de água ou de eletricidade com uma trajetória tarifária que permita a 

recuperação de custos e garantia de serviços públicos de qualidade. 

 

Trajetória da tarifa de equilíbrio  

A Constituição Federal (CF), atribui aos municípios a competência para legislar sobre 

assuntos de interesse local - entre os quais a gestão dos resíduos sólidos - e para 

organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

respectivos serviços públicos (artigo 30 da CF). 

Cabe ao município instituir e arrecadar tributos de sua competência. A possibilidade 

de cobrança pela prestação do serviço público de gestão dos resíduos sólidos está 

contemplada na CF.  

A Política Nacional de Saneamento Básico e a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos permitem a instituição de taxa ou a cobrança de tarifa pela prestação de 

serviço da gestão de resíduos sólidos. Os artigos 29 e seguintes da Política Nacional de 

Saneamento estabelecem os critérios para a sua cobrança. 

A Prefeitura Municipal deve ter uma gestão que permita equilibrar as receitas com os 

custos e investimentos para gestão de resíduos sólidos, recuperação de passivos 

ambientais e inovações tecnológicas do modelo de prestação de serviço definido para 

atendimento à PNRS. 
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O estabelecimento de uma tarifa deve ser progressivo para que a população se 

habitue mais facilmente à mudança de paradigma. Durante este processo os serviços 

devem estar implementados para que os mesmos correspondam às expectativas da 

população de maneira a que esta se sinta comprometida com o seu pagamento como 

uma mais-valia para todos (Figura 2.1).  

 
Figura 2.1 – Exemplo de trajetória tarifária a ser adotada para que haja sustentabilidade social e 

econômica (Russo, 2012) 

As taxas ou tarifas empregadas para custear a gestão dos resíduos sólidos em 

conformidade com o estatuído na PNRS devem considerar diversos fatores para 

garantia de sustentabilidade social, tais como: 

• Nível de rendimentos das famílias na área atendida; 

• Características do tecido económico (comércio e indústria); 

• Características dos lotes urbanos e das edificações (tipologia, área de 

construção, localização, vetustez); 

• Histórico de geração e a característica dos resíduos de cada bairro do 

município. 

Resumo: 

1) Podem ser instituídas taxas em razão dos serviços públicos de coleta, 

remoção, tratamento ou destinação de resíduos sólidos provenientes de 

imóveis. 

2) Pode-se adotar no cálculo do valor de taxa um ou mais elementos da base de 

cálculo de determinado imposto, como o IPTU, desde que não se vislumbre 

integral identidade entre uma base e outra. 
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3) Pode-se cobrar a taxa de remoção de resíduos sólidos pelo metro quadrado ou 

de acordo com a quantidade de resíduos produzidos no imóvel, tendo em vista 

sua localização e a destinação do material recolhido. 

4) É vedada a fixação de taxa que tenha por escopo remunerar o Poder Público 

por serviço genérico e indivisível disponibilizado aos contribuintes. 

Pelo novo marco legal a cobrança tem que ser feita pelo lançamento de taxa, tarifa 

ou preço público. É nesta direção (Lei 11.445/2010, Art.º. 29) que o PGIRS deve 

apontar solução. 

Após estudo e discussão técnica, a proposta a apresentar para debate em audiência 

pública é a da adoção de uma tarifa pelo serviço prestado que conduza à 

recuperação de custos por parte da Prefeitura, num horizonte de 5 anos, a ser 

cobrado através da conta de eletricidade, em função do consumo de energia pelos 

agregados familiares e pelos estabelecimentos comerciais e industriais sedeados 

em Marituba. 

 

  



PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MARITUBA 2019 –Diagnóstico 

19 

 

 Objetivos e Diretrizes do PGIRS 

É objetivo do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marituba ser um 

verdadeiro instrumento de apoio à gestão municipal, estruturando a sua política para os 

resíduos sólidos e constituir-se, no quadro da Região Metropolitano de Belém e do 

Estado do Pará, uma referência na valorização de resíduos e na limpeza urbana.  

3.1 Objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

A PNRS (Lei 12.305/2010), estabelece princípios, objetivos, instrumentos – 

inclusive instrumentos econômicos aplicáveis - e diretrizes para a gestão 

integrada e gerenciamento dos resíduos sólidos, indicando as responsabilidades 

dos geradores, do poder público, e dos consumidores.  

Define ainda, princípios importantes como o da prevenção e precaução, do 

poluidor-pagador, da ecoeficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos, do reconhecimento do resíduo como bem econômico e de 

valor social, do direito à informação e ao controle social, entre outros (BRASIL, 

2010b). 

A PNRS, regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 2010, criou como um dos seus 

principais instrumentos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e as orientações 

para a sua elaboração, a nível estadual e municipal. 

De modo resumido, os objetivos da PNRS são os seguintes: 

• 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 adoção 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 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e 

reciclados; 

• Gestão integrada de resíduos sólidos; 
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• 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; 

• Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos. 

Por ser de competência dos Municípios a gestão local dos resíduos sólidos, a 

PNRS determinou que os Municípios devem estabelecer seus próprios planos 

de gestão de resíduos sólidos, que é denominado PMGIRS - Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos quais será contemplado o conteúdo 

mínimo descrito na PNRS, a seguir enunciados. 

3.2 Principais instrumentos legais aplicáveis ao setor dos resíduos 

A Lei Federal de Saneamento Básico (Lei nº 11.445/2007), estabelece as 

diretrizes nacionais para o saneamento básico e para a política federal de 

saneamento básico, sendo objeto da lei o conjunto de serviços de abastecimento 

público de água potável; coleta, tratamento e disposição final adequada dos 

esgotos sanitários; drenagem e manejo das águas pluviais urbanas, a limpeza 

urbana e o manejo dos resíduos sólidos. 

A Lei institui como diretrizes para a prestação dos serviços públicos de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos:  

• O planejamento, a regulação e fiscalização;  

• A prestação de serviços com regras;  

• A exigência de contratos precedidos de estudo de viabilidade técnica e 

financeira;  

• Definição de regulamento por lei, definição de entidade de regulação, e 

controle social assegurado.  

Inclui ainda como princípios a universalidade e integralidade na prestação dos 

serviços, além da interação com outras áreas como recursos hídricos, saúde, 

meio ambiente e desenvolvimento urbano. 

Define ainda que a sustentabilidade econômica e financeira dos serviços de 

limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos seja assegurada, sempre 

que possível, mediante remuneração pela cobrança destes serviços, por meio 
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de taxas ou tarifas e outros preços públicos, em conformidade com o regime de 

prestação do serviço ou de suas atividades.  

Outro ponto importante é a inclusão de uma alteração na Lei nº 8.666/1993, 

permitindo a dispensa de licitação para a contratação e remuneração de 

associações ou cooperativas de catadores de materiais recicláveis. 

O Decreto 7.390/2010, regulamenta a política estabelecida no Plano Nacional 

sobre Mudanças do Clima (PNMC), definiu metas para a recuperação do metano 

em instalações de tratamento de resíduos urbanos e para ampliação da 

reciclagem de resíduos sólidos para 20% até o ano de 2015. 

A Lei nº 11.107/2005 dos Consórcios Públicos, estabelece as normas gerais de 

contratação de consórcios públicos, de acordo com o estabelecido no artº 241 

da Constituição Federal. Os consórcios públicos possibilitam a prestação 

regionalizada dos serviços públicos instituídos pela Lei Federal de Saneamento 

Básico, e é incentivada e priorizada pela PNRS.  

A elaboração dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

é condição necessária para os municípios terem acesso aos recursos da União, 

destinados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, conforme 

estabelecido no Decreto nº 7.404 de 2010, que regulamenta a PNRS. 

 Regime Jurídico de Gestão de Resíduos 

O Brasil instituiu a sua política nacional de gestão de resíduos, doravante 

denominada de PNRS através da promulgação da Lei Nº 12.305/2010.  

Com efeito, com a aprovação da Lei nacional nº 12.305/2010, que institui a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, o país passou a ter um marco regulatório 

consolidado para a gestão de resíduos sólidos. A lei aplica-se a todo o tipo de 

resíduo produzido pelas atividades antropogênicas e estabelece normas e 

diretrizes nacionais para a organização e gestão pública do setor. Apresenta-se 

na Figura a seguir um esquema que resume a hierarquia de prioridades na 

gestão dos resíduos definidos na PNRS no Brasil. 
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Figura 3.1  - Hierarquia de gestão dos resíduos segundo a PNRS 

A primeira mudança e relevante no que toca aos conceitos, consta no Capítulo 

II, em Definições, no Art. 3º, quando fica estabelecida a diferença entre o 

conceito de rejeitos e resíduos: 

XV - 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;  

XVI - resíduos sólidos: material, substância, objeto ou bem descartado resultante 

de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se 

propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólidos ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou 

em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviável em face da melhor tecnologia disponível;  

Elaboração dos Planos Municipais, Estaduais 

Outra determinação clara na PNRS é sobre a elaboração dos Planos de Gestão 

Integrada de Resíduos que devem ter alcance de 20 anos, revisados a cada 4 

anos e serem desenvolvidos pelas administrações municipais, no prazo máximo 

de 2 (dois) anos. É precisamente neste ponto que Marituba pretende dispor de 

um Plano para cumprimento do previsto legalmente.  

O conteúdo mínimo previsto contempla um diagnóstico, a proposição de 

cenários, metas para redução de rejeitos, programas, projetos e ações. A 

elaboração do plano é, por sua vez, condição para aceder aos recursos 
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financeiros de fontes federais, destinadas ao gerenciamento de resíduos, 

inclusive empréstimos (CEF, BNDES, etc.).  

Fica ainda determinado que os municípios tenham de implantar um sistema de 

coleta seletiva e as cooperativas de catadores terão prioridade nessa atividade, 

sendo dispensada a licitação. No entanto, terão e estar legalizadas e cumprir o 

estabelecido pela lei.  

Para a elaboração, implementação, operacionalização e monitoramento de 

todas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos, nelas incluído 

o controle da disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, terá de ser 

designado um responsável técnico devidamente habilitado.  

No Capítulo III, Das responsabilidades dos geradores e do poder público, 

Seção I, Disposições Gerais e na Seção II, Da Responsabilidade 

Compartilhada, fica disposto que a responsabilidade pelos resíduos passa a ser 

compartilhada, com obrigações que envolvem os cidadãos, as empresas, as 

Prefeituras e os Governos Estaduais e Federal.  

Art. 25.  O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis 

pela efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações 

estabelecidas nesta Lei e em seu regulamento.  

Art. 26.  O titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos é responsável pela organização e prestação direta ou indireta 

desses serviços, observados o respectivo plano municipal de gestão integrada 

de resíduos sólidos, a Lei nº 11.445, de 2007,  e as disposições desta Lei e seu 

regulamento.  

Art. 27.  As pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 são responsáveis 

pela implementação e operacionalização integral do plano de gerenciamento de 

resíduos sólidos, aprovado pelo órgão competente na forma do art. 24.  

Para a efetivação concreta das responsabilidades previstas na Lei, é necessário 

haver também as ações de controle e fiscalização. É preciso que a política 

pública preveja a Educação, como instrumento contínuo de comunicação e 

informação, capacitando os diversos atores responsáveis. Assim como, os 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/Lei/L11445.htm#art19
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necessários dispositivos eficazes de fiscalização e controle, prevendo as devidas 

medidas de punição e multa, caso não sejam respeitadas as determinações.  

Logística Reversa 

A logística reversa é a forma como um resíduo do pós-venda e pós-consumo 

retorna ao mercado como valor/produto. Este instrumento de gestão integrada 

tem na Europa forte implantação (sistemas “dot green”) que a PNRS também 

releva, podendo ser estendido aos produtos comercializados em embalagens de 

plástico, metal, vidro, ou produtos e embalagens cuja logística seja viável técnica 

e economicamente.  

Na região e no município de Marituba, uma atividade que gera bastante resíduos 

é o comércio do açaí, devido ao número de comerciantes com extração da 

polpa, gerando o caroço, que tem diversas propriedades que podem ser 

aproveitadas, em vez do seu simples descarte como resíduos problemático em 

aterro.  

Para que esta gestão possa ser efetivada, os fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, devem organizar-se em acordos setoriais, ficando 

obrigados a recolher e destinar para a reciclagem as embalagens de plástico, 

papel, papelão, de vidro e as metálicas usadas, entre outros produtos.  

As embalagens de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes e 

suas embalagens, todos os tipos de lâmpadas e de equipamentos elétricos e 

eletroeletrônicos descartados pelos consumidores, fazem parte da “logística 

reversa”, que deverá também retornar estes resíduos à sua cadeia de origem 

para reciclagem.  

No Capítulo III, Das responsabilidades dos geradores e do poder público, Seção 

II, Da Responsabilidade Compartilhada, fica disposto que a Lei obriga à logística 

reversa:  

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, distribuidores e comerciantes de:  
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I - agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos cuja 

embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em 

normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA, do SNVS e do SUASA, ou em 

normas técnicas;  

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.  

§ 1º Na forma do disposto em regulamento ou em acordos setoriais e termos de 

compromisso firmados 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.  

Pode inferir-se que a obrigatoriedade da logística reversa exigirá, para seu 

efetivo sucesso, a estruturação de um complexo sistema de rotas de retoma dos 

produtos e de profundas readequações nas cadeias produtivas de vários 

segmentos industriais, que demandarão em curto e médio prazo: capacidade de 

articulação entre indústrias, distribuidores, comércio operadores logísticos, 

associação de catadores e prefeituras; Por outro lado, é crucial a existência de 

indústrias de reciclagem, a jusante da cadeia produtiva, com capacidade 

instalada para absorver o grande volume de entrada de matéria-prima, 

proveniente dos fluxos de retoma (logística reversa) estabelecidos. Também se 

torna importante haver disponibilidade de tecnologias adequadas para o 

processamento de materiais recicláveis, sobretudo os constantes da 

obrigatoriedade de logística reversa. 

Responsabilidade da coleta  

Em princípio, a responsabilidade sobre os serviços de manejo de resíduos 

sólidos é da administração municipal, porém somente no que concerne aos 
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resíduos domiciliares e os provenientes da limpeza urbana. No que tange às 

atividades industriais, comerciais e de serviços privados, esta responsabilidade 

é do próprio gerador do resíduo, como estabelece o artigo 27 da lei. 

Os materiais recicláveis descartados deverão ser coletados e encaminhados 

pelos municípios, com o apoio das associações e/ou cooperativas de catadores, 

para o reaproveitamento. Para implementar esta ação, cada município deve 

estabelecer a coleta seletiva, implantar sistema de compostagem e dar destino 

ambientalmente adequado aos resíduos.  

Fica disposto sobre a responsabilidade da coleta no Capítulo III, Das 

responsabilidades dos geradores e do poder público, Seção II, Da 

Responsabilidade Compartilhada. 

Art. 27.  

§ 1º. A contratação de serviços de coleta, armazenamento, transporte, 

transbordo, tratamento ou destinação final de resíduos sólidos, ou de disposição 

final de rejeitos, não isenta as pessoas físicas ou jurídicas referidas no art. 20 da 

responsabilidade por danos que vierem a ser provocados pelo gerenciamento 

inadequado dos respectivos resíduos ou rejeitos.  

Quando à coleta dos resíduos de produtores industriais ou comerciais (inclusive 

os equiparados aos resíduos domiciliares) for executado pelo serviço municipal 

de limpeza urbana, deve observar-se o disposto na Lei 12.305/2010, que obriga 

que deve ser objeto de contrato com remuneração do serviço, conforme dispõe 

o § 7º do 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.  

Esse dispositivo da Lei tem reforço no Inciso IV do Art. 36º.  
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Art. 36. No âmbito da responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos 

produtos, cabe ao titular dos serviços públicos de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos, observado, se houver, o plano municipal de gestão 

integrada de resíduos sólidos:  

IV - Realizar as atividades definidas por acordo setorial ou termo de 

compromisso na forma do § 7o do art. 33, mediante a devida remuneração pelo 

setor empresarial;  

E mais ainda, quando a Lei trata dos Planos de Gerenciamento de Resíduos:  

Art. 27.  

§ 2º. Nos casos abrangidos pelo art. 20, as etapas sob responsabilidade do 

gerador que forem realizadas pelo poder público serão devidamente 

remuneradas pelas pessoas físicas ou jurídicas responsáveis, observado o 

disposto no § 5º. do art. 19.  

Art. 19. § 5o “Na definição de responsabilidades na forma do inciso VIII do caput 

deste artigo, é vedado atribuir ao serviço público de limpeza urbana e de manejo 

de resíduos sólidos a realização de etapas do gerenciamento dos resíduos a que 

se refere o art. 20 em desacordo com a respectiva licença ambiental ou com 

normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e, se couber, do SNVS”. 

 

A responsabilidade dos atores envolvidos e a obediência à nova Lei 

  

Conforme foi observado no Capítulo III, Da Responsabilidade Compartilhada, 

os diversos segmentos e atores envolvidos têm as suas responsabilidades. E, 

portanto, em princípio, todas as empresas, as administrações públicas (federais, 

estaduais e municipais) e os cidadãos estão sujeitos a obediência e observância 

das determinações, conforme o Art. 1º. § 1º. 

 
 Art. 1º. § 1º “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”.  
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Essa obrigação é ainda especificada com maior detalhe no Capítulo III da lei, 

onde se estabelecem as responsabilidades dos geradores de resíduos e do 

poder público:  

 
Art. 25. O poder público, o setor empresarial e a coletividade são responsáveis pela 

efetividade das ações voltadas para assegurar a observância da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos e das diretrizes e demais determinações estabelecidas nesta Lei e 

em seu regulamento.  

 

Por força desse princípio da Lei, as empresas envolvidas na produção, 

importação, distribuição e comercialização de determinados produtos, estão 

obrigadas também a estruturarem e implementarem sistemas de logística 

reversa, mediante retorno dos produtos e embalagens após o uso, de forma 

independente do serviço público de limpeza urbana.  

 

A responsabilidade do Poder municipal na cobrança e fiscalização para o total 

cumprimento do que determina a Lei. 

 
a) Caso os resíduos estejam acondicionados, armazenados ou destinados em 

condições não condizentes com a Lei e com as normas Conama/Anvisa, significando 

dano ou ameaça ao meio ambiente e à saúde pública, a prefeitura deve proceder ao 

seu recolhimento, acondicionamento, armazenagem e destinação, respeitando as 

normas de saúde e segurança ocupacional e com licença ambiental específica, 

cobrando dos responsáveis todas os custos e despesas envolvidas:  

 

Art. 29. Cabe ao poder público atuar, subsidiariamente, com vistas a minimizar ou 

cessar o dano, logo que tome conhecimento de evento lesivo ao meio ambiente ou à 

saúde pública relacionado 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.  

a) Em casos extremos, o órgão de fiscalização ambiental pode até valer-se de medidas 

mais drásticas:  

 

Como decorre dos seguintes artigos da lei com penalizações e condições de aplicação: 

 

Art. 51. Sem prejuízo da obrigação de, independentemente da existência de culpa, 

reparar os danos causados, a ação ou omissão das pessoas físicas ou jurídicas que 

importe inobservância aos preceitos desta Lei ou de seu regulamento sujeita os 

infratores às sanções previstas em lei, em especial às fixadas na Lei no 9.605, de 12 

de fevereiro de 1998, que “dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas 

de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras providências”, e em 

seu regulamento.  

 

Lei no 9.605 Art. 56. Produzir, processar, embalar, importar, exportar, comercializar, 

fornecer, transportar, armazenar, guardar, ter em depósito ou usar produto ou 
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substância tóxica, perigosa ou nociva à saúde humana ou ao meio ambiente, em 

desacordo com as exigências estabelecidas em leis ou nos seus regulamentos:  

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.  

 

§ 1º Nas mesmas penas incorre quem  

I - abandona os produtos ou substâncias referidos no caput ou os utiliza em desacordo 

com as normas ambientais ou de segurança;  

II - manipula, acondiciona, armazena, coleta, transporta, reutiliza, recicla ou dá 

destinação final a resíduos perigosos de forma diversa da estabelecida em lei ou 

regulamento.  

§ 2º Se o produto ou a substância for nuclear ou radioativa, a pena é aumentada de um 

sexto a um terço.  

§ 3º Se o crime é culposo:  

Pena - detenção, de seis meses a um ano, e multa.  

 

3.3 Conteúdo mínimo do Plano de Gestão de Resíduos 

Os planos municipais de gestão de resíduos sólidos deverão conter o que se encontra 

descrito no artº. 19º da Lei Nacional, cujo conteúdo mínimo é o seguinte: 

I. Diagnóstico da situação dos resíduos sólidos gerados no respetivo território, 

contendo a origem, o volume, a caracterização dos resíduos e as formas de destinação 

e disposição final adotadas; 

II. Identificação de áreas favoráveis para disposição final ambientalmente adequada 

de rejeitos, observado o plano diretor de que trata o § 1º do artº. 182 da Constituição 

Federal e o zoneamento ambiental, se houver; 

III. Identificação das possibilidades de implantação de soluções consorciadas ou 

compartilhadas com outros Municípios, considerando, nos critérios de economia de 

escala, a proximidade dos locais estabelecidos e as formas de prevenção dos riscos 

ambientais; 

IV. Identificação dos resíduos sólidos e dos geradores sujeitos a plano de 

gerenciamento específico nos termos do artº. 20 ou a sistema de logística reversa na 

forma do artº. 33, observadas as disposições desta Lei e de seu regulamento, bem como 

as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA e do SNVS; 

V. Procedimentos operacionais e especificações mínimas a serem adotados nos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, incluída a 

disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos e observada a Lei nº 11.445, de 

2007; 



PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MARITUBA 2019 –Diagnóstico 

30 

 

VI. Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

VII. Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 

de que trata o artº. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do SISNAMA 

e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual; 

VIII. Definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 

operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

a que se refere o artº. 20 a cargo do poder público; 

IX. Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 

operacionalização; 

X. Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 

redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 

XI. Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial 

das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis 

e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 

XII. Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 

valorização dos resíduos sólidos; 

XIII. 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, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

XIV. Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com 

vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada; 

XV. Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na 

coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no artº. 33, e de outras ações 

relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XVI. Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos 

de que trata o artº. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no artº. 33; 

XVII. Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 

monitoramento; 

XVIII. Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 

incluindo áreas contaminadas, e respetivas medidas saneadoras; 
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XIX. Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do 

plano plurianual municipal. 

3.4 Metodologia adotada na elaboração do PGIRS de MARITUBA   

 

O PGIRS de Marituba foi elaborado de acordo com as Normas Orientadoras para 

Elaboração dos Planos municipais de Gestão de Resíduos Sólidos aprovadas pelo 

Decreto nº 7.404/2010, em particular o disposto no artº 19. 

No âmbito dos trabalhos adotou-se uma criteriosa metodologia de análise de informação 

e, com base nestes elementos e em cumprimento das demais normas legais, foi 

elaborado o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos do município de 

Marituba com participação da sociedade civil, poder público, agentes interessados e 

intervenientes no setor dos resíduos sólidos. 

Comitê Diretor foi formado por representantes dos principais órgãos municipais 

envolvidos no tema, com caráter técnico e a atribuição de formular os temas para 

debate. Exerce também papel executivo nas tarefas de organização e viabilização 

da infraestrutura (convocatória de reuniões, locais apropriados, cópias de 

documentos etc.), com a responsabilidade de garantir, inclusive com recursos, o 

bom andamento do processo. 

O Grupo de Sustentação é um organismo político de participação social formado 

por representantes do setor público e da sociedade organizada; instituições de 

âmbito municipal, buscando abarcar toda a gama de agentes envolvidos no tema. 

O Grupo de Sustentação será responsável por garantir o debate e o engajamento 

de todos os segmentos ao longo do processo participativo. 

Nesse sentido, através do Decreto nº 95/2018 do Prefeito Municipal de Marituba e da 

Portaria nº 244/2018 do Prefeito Municipal de Marituba foram nomeados (i) - Comitê 

Diretor; (ii) Grupo de Sustentação e (iii) Coordenador e Responsável pelo Comitê 

Técnico do PGIRS de Marituba.  

A composição do Comitê Diretor é a seguinte:  

1) Representante do Gabinete do Prefeito 

2) Representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente  

3) Representante da Secretaria Municipal de Educação  

4) Representante da Secretaria Municipal de Saúde 
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5) Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

6) Representante da Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças.   

7) Representante da Secretaria Municipal Planejamento e Gestão.   

8) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, 

Aquicultura, Abastecimento e Pescas.   

 

O Grupo de Sustentação é constituído por representantes das seguintes entidades: 

1) Membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente   

2) Membro do Conselho Municipal de Saúde   

3) Membro do Conselho Municipal de Assistência Social  

4) Membro do Conselho Municipal de Educação   

5) Representante das Cooperativas de Catadores de Marituba  

6) Representante de ONG: Igreja Plenitude da Bênção de Deus   

Constituída a Equipe Técnica de desenvolvimento do Plano, cujo Coordenador e 

Responsável, Prof. Mário Russo, foi nomeado através da Portaria nº 244/2018 do 

Prefeito Municipal de Marituba, para conduzir todas as atividades técnicas do PGIRS e 

subsidiar com informação sustentada as ações dos Comitê Diretor e Grupo de 

Sustentação. 

O elenco de ações foi o seguinte: 

• Estabelecimento das estratégias de mobilização dos agentes, inclusive para o 

envolvimento dos meios de comunicação (jornais, rádios e outros); 

• Levantamento de dados provenientes principalmente de instituições 

governamentais e institutos de pesquisa, tais como: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

Fundação João Pinheiro (FJP), Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e 

Pesquisas (FAPESPA), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Ministérios da Educação, da Saúde, do 

Desenvolvimento Social e Agrário e da Cidadania. 

• Elaboração do diagnóstico com apoio nos documentos elaborados por 

instituições públicas federais, estaduais e levantamentos in loco; 
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• Apresentação pública dos resultados e validação do diagnóstico com os órgãos 

públicos do município e com o conjunto dos agentes envolvidos no Grupo de 

Sustentação; 

• Envolvimento dos Conselhos Municipais de Saúde, Meio Ambiente e outros na 

validação do diagnóstico; 

• Incorporação das contribuições e preparo de diagnóstico consolidado; 

•  Definição das perspectivas iniciais do PGIRS; 

• Identificação das ações necessárias para a superação de cada um dos 

problemas de resíduos no município; 

• Definição dos agentes públicos e privados responsáveis por cada ação a ser 

definida no PGIRS (implementação e operacionalização do Plano); 

• Definição das metas a serem perseguidas num cenário de 20 anos (resultados 

necessários e possíveis, iniciativas e instalações a serem implementadas e 

outras); 

•  Elaboração da primeira versão do PGIRS (com apoio em manuais produzidos 

pelo Governo Federal e outras instituições) identificando as possibilidades de 

compartilhar ações, instalações e custos por meio de consórcio regional 

(Região Metropolitana de Belém); 

• Estabelecer um plano de divulgação da primeira versão junto aos meios de 

comunicação (jornais, rádios e outros); 

•  Apresentação pública dos resultados e validação do plano com os órgãos 

públicos do município e com o conjunto dos agentes envolvidos no Grupo de 

Sustentação; 

• Incorporação das contribuições e preparo do PGIRS consolidado; 

• Divulgação ampla do PGIRS consolidado; 

• Preparação da lei municipal contemplando o PGIRS aprovado; 

•  Definição da agenda de continuidade do processo, de cada iniciativa e 

programa, contemplando inclusive a organização de consórcio regional e a 

revisão obrigatória do PGIRS a cada 4 anos; 

•  Monitoramento do PGIRS e avaliação de resultados 
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Foram realizadas visitas de campo, aplicados inquéritos de opinião à população de 

bairros consolidados de Marituba, designadamente: 

Empreendimentos nº Edifícios 
Unidades 

Habitacionais População 

        

Residencial Parque dos 
Eucaliptos 277 277            1 108    

Parque dos Pardais 420 420            1 650    

Parque Residencial Umari 736 736            2 950    

Jardim Albatroz 140 140               560    

Residencial Bem Viver 768 768            3 072    

Condomínio Cita Maris 47 940            3 290    

Condomínio Salinas, Soure e 
Algodoal 66 1548            5 418    

Condomínio Viver Melhor 149 4256         14 896    

 

Entrevistas com os responsáveis departamentais e das diversas Secretarias Municipais 

que deram informações sobre o estado da gestão dos resíduos, representantes das 

duas instituições que congregam os catadores de materiais recicláveis de Marituba, uma 

cooperativa (ACAREMA) e uma associação, que pretende evoluir para cooperativa.   

3.5 Participação Pública 

A participação da sociedade civil no processo de elaboração e implementação 

do PGIRS é incentivada e recomendada na legislação nacional através da PNRS 

12.305/210, sendo essencial na elaboração dos Planos de Saneamento e de 

Resíduos, que estão a ser desenvolvidos em simultâneo, sendo o de 

Saneamento desenvolvido por uma empresa, Envex Engenharia, e o de 

Resíduos por uma equipe Técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da 

Prefeitura municipal de Marituba.  

As formas de participação adotadas permitiram incorporar a percepção e os 

contributos que a sociedade civil concitada a participar, trouxe para os planos ao 

refletir a opinião pública, sendo uma forma da população ter um sentimento de 

pertença das soluções que vierem a ser adotadas, reduzindo potenciais conflitos 

decorrentes das reações clássicas de aversão à mudança de comportamentos. 
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Esta participação foi concretizada através de reuniões participadas e de oficinas 

dinâmicas, aplicação de questionários e seminários, reunindo os interesses dos 

dois Planos em elaboração. 

 Oficinas Técnicas 

Conforme descrito, as ações de participação pública foram feitas para 

cumprimento dos objetivos dos dois planos em elaboração, o PMSB e o PGIRS. 

Fase de Divulgação 

Na fase inicial foram realizadas duas reuniões, nos dias 08 e 10 de maio de 2018, 

com o objetivo de divulgar o Plano, alinhar o planejamento e mobilizar atores-

chave para as próximas fases. O público-alvo dos eventos foram os integrantes 

das instâncias envolvidas na execução, acompanhamento e avaliação do PMSB 

e os representantes da sociedade civil. As informações sobre a divulgação inicial 

são apresentadas no APÊNDICE I – Relatório das Reuniões – Fase Divulgação. 

Diagnóstico 

Na fase de Diagnóstico foram realizadas duas Oficinas Participativas, nos dias 

08 e 09 de agosto de 2018, com objetivo de apresentar o PMSB e o PGIRS, bem 

como compreender as percepções da população sobre a atual situação do 

saneamento básico do município, esclarecendo dúvidas e acolhendo críticas e 

sugestões. O público-alvo dos eventos foi a população maritubense, lideranças 

locais foram convidadas a participar. As informações sobre as Oficinas 

Participativas são apresentadas em APÊNDICE – Relatório das Oficinas 

Participativas – Fase Diagnóstico. 

 Questionários 

Foram realizados diversos questionários que serviram a ambos Planos, durante 

as oficinas, com representatividade mediana em função dos participantes das 

diversas ações realizadas no auditório da EMATER em Marituba e salão 

paroquial da Igreja católica da Praça central da cidade. 
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Também foram feitos inquéritos porta-a-porta para aferição dos conhecimentos 

sobre o tecido social e o que a população sabe acerca da gestão de resíduos ao 

nível domiciliar, sobre segregação e acondicionamento, entre outras questões 

afloradas. 

Os dados resultantes dos questionários estão nos Anexos. 

 Seminários 

No dia 06 de setembro de 2018, foi realizado pela SEMMA, o Seminário sobre 

Mudanças Climáticas do município de Marituba. Este seminário discorreu sobre 

as questões climáticas ocorridas no município, a emissão dos gases de efeito de 

estufa gerada pelo aterro sanitário, além de exposições sobre possíveis 

problemas ambientais que afetam Marituba decorrentes de eventos extremos 

passíveis de ocorrência devido aos efeitos da mudança climática. 

Foram apresentadas comunicações sobre a gestão de resíduos, sobre a 

situação da gestão de resíduos em Marituba, entre outros. 
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Figura 3.2 – Folha de rosto do prospeto de divulgação e convite à participação da população da Oficina 

sobre questões climáticas e o papel dos resíduos sólidos  

Após as explanações, proferidas por especialistas e pelo coordenador do 

PGIRS, foram realizadas oficinas práticas com dinâmica de grupo e discussão 

participada, a que se seguiu o período de respostas ao inquérito fornecido a título 

individual para coleta de informações sobre os problemas visualizados no 

entorno de suas habitações. Foram obtidas 36 respostas relacionadas aos 

serviços básicos, incluindo as vertentes de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais.  

Em junho de 2019, dia 07, integrando a Semana do Meio Ambiente, realizou-se 

o III Fórum Municipal de Meio Ambiente sob a tônica dos “Desafios para a Gestão 
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Sustentável dos Resíduos”, onde se debateram temas relacionados aos 

resíduos sólidos e soluções para Marituba, numa organização da SEMMA. 

 
Figura 3.3 – Rosto do folheto de divulgação do Fórum de debate dos resíduos sólidos em Marituba  

Os dados resultantes destes questionários são apresentados em  ANEXO.   

3.6 Estruturação do Plano 

O PEGIRS da cidade de Marituba será organizado, resumidamente, nos seguintes 

capítulos: 

1 - Antecedentes 

Introdução e justificativa do Plano 

2 - Âmbito e Objetivos do Plano 

Metodologia adotada 

Estrutura do Plano 

3 - Enquadramento Técnico e Legal 

Estratégia do plano 

Enfoque legal 

Princípios de gestão de resíduos 
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4 - Caracterização e Diagnóstico da situação atual 

Caracterização da Cidade de Marituba 

Aspectos espaciais 

Aspectos físico naturais  

Temperaturas máxima, mínima e médias. 

Topografia 

Ventos 

Precipitação e humidade relativa. 

Componentes bióticos (vida selvagem). 

Aspectos socioeconômicos e culturais 

Demografia Histórica e Dados da População 

Saúde 

Educação 

Rodovias 

Telecomunicações 

Energia elétrica 

Aspectos relativos à Economia 

Situação do Saneamento Básico 

Situação dos resíduos sólidos 

Caracterização e quantidades dos resíduos sólidos produzidos (domiciliares, feiras e 

mercados, serviços de saúde, industriais, construção civil e especiais); 

Coleta e transporte de resíduos; 

Custos com limpeza urbana, coleta e tratamento de resíduos; 

Receitas do setor dos resíduos. Tarifas e meios de cobrança; 

Deposição final de resíduos (localização, dimensão, quantidades depositadas e tipo de 

resíduos); 

Reciclagem e valorização de resíduos; 

 Análise SWOT 

5 - Metas Programas e Ações para o período 2019-2022 
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Metas a atingir na gestão de resíduos; 

Ações a implementar e calendarização; 

Programação financeira; 

Tarifas a implementar ao nível municipal; 

Articulação com outros instrumentos financeiros; 

Responsabilidades dos intervenientes no setor dos resíduos; 

Legislação Complementar a adotar para cumprimento das metas. 

6 - Monitorização, acompanhamento e revisão do Plano 

7 - Conclusões 

8 - Referências bibliográficas. 

 

3.7 Intervenientes no processo de planejamento e gestão e 

responsabilidades  

A Administração Municipal é responsável por garantir a coleta e o tratamento dos 

Resíduos Urbanos nas suas áreas de influência. Em Marituba a Prefeitura assegura a 

coleta de resíduos sólidos domiciliares e equiparados a urbanos provenientes de outras 

atividades. 

A atividade de gestão de resíduos está aberta a privados que podem fazer a prestação 

de serviços de coleta e/ou tratamento de resíduos, bem como limpeza pública sendo 

para isso subcontratados ou concessionado estes serviços pelo Município. Em Marituba 

a coleta é assegurada pela Prefeitura que contratou empresa privada com meios 

materiais, equipamentos e recursos humanos, para o efeito. 

Os principais atores e responsáveis com intervenção qualificada no processo são: 

O Prefeito e sua estrutura (executiva) têm um papel fundamental no processo de 

promover a mudança da realidade atual, tendo capacidade de envolver todas as partes 

interessadas no processo. As secretarias devem desenvolver programas de 

conscientização, valorização e envolvimento da sociedade civil organizada em torno do 

tema a fim de consolidar a vontade social em um movimento forte e coeso, criando o 

cenário propício aos ajustes legislativos necessários. 

Cabe à Câmara Municipal estar consciente da responsabilidade ambiental do 

município e da necessidade de promoção de um cenário com sustentabilidade financeira 
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de longo prazo para a gestão de resíduos sólidos, devendo efetuar a adequação da 

legislação municipal para cumprimento pelo município da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

O Ministério do Meio Ambiente, responsável pela elaboração de políticas, estratégias, 

planos e programas nacionais para o controle ambiental, de acordo com a PNRS, é 

também responsável pela elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Compete 

a este o apoio aos municípios que aplicarão a PNRS, bem como possibilitar políticas 

positivas sobre ações dos munícipes. 

A União, por meio de seus órgãos competentes, organizará e manterá 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).  

Os Municípios têm a obrigação de enviar periodicamente suas informações. 

O Ministério das Cidades tem papel preponderante, principalmente em relação ao 

aproveitamento e desenvolvimento das áreas urbanas.  

Em relação à PNRS, o Ministério das Cidades é um dos grandes responsáveis não só 

pela implementação das políticas relativas aos resíduos sólidos como também pela 

manutenção e pelo controle das informações relativas aos PMGIRS, já que o órgão 

receberá os planos municipais de gestão integrada elaborado pelos municípios e 

definirá critérios e prioridades para a distribuição de recursos. 

No âmbito do Ministério das Cidades, pode-se citar também como um possível 

personagem atuante no que diz respeito ao saneamento básico e consequentemente 

ao manejo dos resíduos sólidos a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – 

SNSA, que visa promover a universalização do abastecimento de água potável, do 

esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), da gestão de resíduos 

sólidos urbanos (coleta, tratamento e disposição final), além do adequado manejo de 

águas pluviais urbanas. 

O Ministério da Saúde, como instituição dirigente do setor de saúde, tem poderes 

normativos que incluem os aspectos sanitários relacionados ao manejo dos resíduos 

sólidos, no qual intervém por meio de atividades de regulamentação e controle sanitário. 
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3.8 VISÃO 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marituba estabelece uma visão 

integrada dos resíduos urbanos e fluxos específicos de resíduos ou logística reversa, 

orientada para a maximização da valorização dos resíduos via reciclagem, precedida de 

coleta seletiva de resíduos segregados na fonte, na diminuição da deposição de 

resíduos sólidos em aterro sanitário, tendo presente um enquadramento sustentável da 

sua gestão, contexto tecnológico e metas nacionais. 

3.9 MISSÃO 

A missão do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é dotar a Prefeitura de 

Marituba de um instrumento de planejamento, que suporte e dê forma coerente às 

opções futuras de investimento e gestão dos resíduos no município, sem deixar de 

equacionar as formas de destino final e valorização, tendo em conta o seu contexto 

metropolitano. 

3.10 ÂMBITO 

O âmbito do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos é o município de Marituba 

no que respeita a resíduos urbanos e fluxos específicos (recicláveis, setor da saúde e 

construção civil) gerados em ambiente urbano, designadamente nos diversos bairros do 

município pelos diversos setores de atividade e pela população em geral, ao nível 

domiciliar, comercial, industrial e serviços de saúde. 
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 DIAGNÓSTICO  

4.1 Aspectos Gerais 

 Breve contextualização histórica de Marituba 

A ocupação da área onde mais tarde seria fundado o município de Marituba 

decorreu das medidas políticas do governo provinciano, traçadas na segunda 

metade do Século XIX, cujos objetivos eram a colonização da região Bragantina 

e a implantação de uma estrada de ferro que deveria fazer a ligação entre os 

diversos núcleos coloniais que iriam ser fundados. Com isso, Marituba nasceu 

em função da Estrada de Ferro Belém-Bragança, ferrovia com 293 quilômetros 

de extensão, cujas obras duraram 25 anos para se completarem.   

Neste período, os limites de Belém estendiam-se por quase todo território das 

atuais zonas Bragantina, Guajarina e Salgado. Entre aquele centro urbano e 

Belém existia uma vasta área completamente despovoada e que precisava 

urgentemente ser ocupada. Os primeiros imigrantes eram de origem francesa, 

italiana e espanhola e chegaram a Belém por volta de 25 de abril de 1875.  

O plano do Governo Imperial consistia em colonizar aquela região, considera 

como rica e fértil, adequada para a prática agrícola, cuja produção de alimentos 

supriria as demandas da capital da província que se encontrava em plena 

expansão.  

Vale ressaltar que sempre houve uma relação positiva entre a ferrovia, a 

colonização e a exploração da Zona Bragantina. Na medida em que a 

implantação dos trilhos ia avançando, novas colônias ou simples povoados 

surgiam nas imediações das paradas da Estrada de Ferro. 

No ano de 1905, quando a via-férrea já se aproximava da cidade de Capanema, 

o Governador Augusto Montenegro iniciou a construção das oficinas dos trens, 

e com ela percebeu-se a necessidade da construção de uma vila para abrigar os 

operários de manutenção e demais funcionários da Estrada. Nesse período já 

havia sido erguida as estações do Entroncamento e de Ananindeua. 

Por volta de 1907, com os trabalhos de construção da Vila concluídos, o diretor 

da companhia construtora, o doutor Swindeler, autoridades locais e os futuros 
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moradores inauguraram a Vila Operária, dando origem ao povoado de Marituba. 

Suas terras pertenciam ao município de Belém.  

A etimologia de Marituba vem da língua indígena nhengatu e tem o significado 

de “Lugar abundante de Maris (ou Umaris)”. Maris ou Umaris é uma árvore da 

família das Icacináceas que dá frutos comestíveis. 

No fim de 1909, os moradores do vilarejo de Marituba, realizaram uma missa 

campal em frente à antiga escola primária. Nos anos seguintes, essa missa 

passou a ser celebrada no interior da escola, depois disso, adotou-se as missas 

dominicais na vila. Em 1917, uma das casas da vila foi adaptada para servir de 

capela, fazendo parte da Paróquia de Santa Isabel. Neste local, encontra-se 

construída atualmente a Igreja Matriz de Marituba. Em 1919 fundava-se o 

cemitério da vila. 

Naquela época os primeiros moradores eram quase todos empregados da 

Estrada de Ferro, entretanto, uma pequena parcela vivia da roça e da produção 

de carvão que ia pra Belém no trem de carga. Produziam também lenha que 

tinha destinação à Estada de Ferro e para algumas empresas, como a Pará 

Elétrica, a primeira empresa que explorou a energia elétrica em Belém. A 

atividade de extrativismo predominou durante muito tempo e até hoje ainda 

existe vestígio dela em Marituba.  

Até meados dos anos 40, a economia da Vila girava em torno das atividades 

comerciais de apoio à ferrovia e de uma incipiente agricultura de subsistência 

composta de mandioca, arroz e milho, produzidos geralmente para consumo 

próprio.  

Com a criação do município de Ananindeua em 1943, Marituba passou a fazer 

parte daquele território e em 1961 foi integralizada ao território do município de 

Benevides. 

A elevação de Marituba a categoria de município refletiu um antigo anseio de 

seu povo. Desde 1983 a população vinha se organizando no sentido de buscar 

a autonomia política e administrativa para a vila. Foram três movimentos 

populares para a sua emancipação; o primeiro foi realizado em 1983, o segundo 

em 1991 e o terceiro, finalmente, em 1993.  
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O município de Marituba foi criado pela Lei Estadual n° 5.857 de 22 de setembro 

de 1994, estatuída pela Assembleia Legislativa do estado e sancionada pelo 

Governador Carlos José Oliveira Santos. Seu território veio do desmembramento 

do município de Benevides e tem como sede sua antiga localidade de Marituba 

que passou à categoria de cidade com a mesma denominação.  

No dia 3 de outubro de 1996, realizou-se a primeira eleição municipal, sendo 

eleito para a prefeitura, Fernando Correa. Foi instalado do dia 1° de janeiro de 

1997, com a posse do prefeito, vice-prefeito e vereadores (eleitos no pleito 

municipal de 3 de outubro de 1996), cuja solenidade foi presidida pelo juiz da 

Comarca Judiciária de Ananindeua.   

 Localização 

Marituba está localizado na Mesorregião Metropolitana de Belém, integrando a 

Microrregião de Belém. Possui a menor extensão territorial do Estado com 

109,10 Km2. Trata-se de um município com uma das maiores concentrações 

populacionais por quilômetros quadrado do Estado.  

Marituba fica distante 5 Km do município de Ananindeua, 7 Km do município de 

Benevides e 13 Km do Município de Belém. Suas coordenadas geográficas são 

01° 21’ 15” de latitude Sul e 48° 20’ 40” de longitude Oeste de Greenwich. 

A cidade faz limite: 

• Ao Norte. Município de Benevides; 

• Ao Sul. Municípios de Acará e Belém; 

• A Leste. Município de Benevides; 

• A Oeste. Município de Ananindeua. 
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Figura 4.1 – Mapa administrativo da Região Metropolitana de Belém e o município de Marituba 

O município de Marituba, ao longo dos dois últimos censos, exibiu altos índices 

de urbanização e uma tendência de conurbação mais evidente em relação ao 

município de Ananindeua, o que deve intensificar o processo de conurbação da 

malha urbana entre os municípios de Belém, Ananindeua e Marituba (mapa 1 e 

tabela 3). Cabe ainda destacar que a área territorial da RM de Belém sofreu 

alterações, uma vez que houve uma revisão dos limites municipais entre Belém 

e Ananindeua durante a década de 1990, bem como a progressiva inclusão de 

novos municípios, o que influenciou os resultados do cálculo de densidade para 

os municípios da RM. 
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Figura 4.2 – Mapa viário geral e mancha urbana da RMB com Marituba (Fonte:FAPESPA 2015) 

 

 

 População Abrangida 

Marituba tem experimentado um rápido crescimento, por ser expansão natural 

dos municípios de Ananindeua e Belém. A construção de diversos 

empreendimentos habitacionais de elevada capacidade de alojamento 

patrocinada pela Prefeitura Municipal vem ajudar a este rápido crescimento. Em 

1996 a população de Marituba era de 42.293. Em 20 anos o crescimento foi de 

cerca de 200%, numa vertiginosa percentagem média anual de quase 10% ao 

ano. 

De facto, a população de Marituba contabilizada no último censo (IBGE 2010) foi 

de 108.246 habitantes, sendo que a estimativa do IBGE (2016) apresenta uma 

população de 125.435 habitantes. Esta população distribui-se 

predominantemente nas áreas urbanas e apresenta uma taxa de crescimento de 

3,7% ao ano. 
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Tabela 4.1 – Distribuição da População por Bairros em Marituba (IBGE, 2010) 

 

Para a compreensão do papel de Marituba no contexto regional pode-se tomar 

como ponto de partida as análises do IBGE acerca da inserção regional dos 

municípios brasileiros, como as apresentadas no documento “Regiões de 

Influência das Cidades (REGIC)”. O REGIC identificou os principais centros 

urbanos do país, assim como as regiões de influência associadas a cada um 

deles. Foram consideradas as redes de interação que conectam as localidades, 

o que permitiu a identificação das ligações de complementaridade e/ou 

hierárquicas e resultou no mapeamento detalhado das relações estabelecidas e 

da articulação das redes no território. Deste modo, pode-se compreender as 

relações sociais vigentes e os padrões espaciais resultantes, sobre os quais 

atuam as políticas públicas e os agentes sociais e econômicos comuns. (IBGE, 

2008) 

Os centros urbanos foram classificados pelo REGIC em 5 grandes níveis 

hierárquicos: 1) Metrópoles - caracterizadas pelo grande porte e por fortes 

relacionamentos entre si, e que, em geral, possuem extensa área de influência 

(doze); 2) Capitais regionais – apresentam capacidade de gestão imediatamente 

inferior ao das metrópoles, exercem influência de âmbito regional, sendo 

referidas como destino, para um conjunto de atividades, por um grande número 

de municípios (setenta); 3) Centros sub-regionais – apresentam atividades de 

Bairros SEIDUR POPULAÇÃO 2010

Bela vista 2420

Cittá Maris 726

pedreirinha 5154

Dom Aristides (são jose) 8061

Boavista 673

Mirizal 3500

Bairro Novo 5813

Nova União 9555

São Francisco 5154

Almir Gabriel 14427

Novo Horizonte 7108

Decouville 32398

Uriboca 5106

São João 4058

Centro 4829

TOTAL 108982
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gestão menos complexas, com área de atuação mais reduzida (169 municípios); 

4) Centros de zona – municípios de menor porte e com atuação restrita à sua 

área imediata (556 municípios); e 5) Centros locais – cuja centralidade e atuação 

não extrapolam os limites municipais, servindo apenas aos seus habitantes 

(4.473 municípios). (IBGE, 2008) 

De acordo com o REGIC, o município de Marituba está incorporado na Área de 

Concentração de População (ACP) de Belém, a qual é classificada como uma 

das 12 metrópoles do país. Delimitadas pelo IBGE, as ACPs são grandes 

manchas urbanas de ocupação contínua, caracterizadas pelo tamanho e 

densidade da população, pelo grau de urbanização e pela coesão interna da 

área, resultante dos deslocamentos da população para trabalho ou estudo. As 

ACPs se desenvolvem em torno de um ou mais núcleos urbanos, em caso de 

centros conurbados, e assumem o nome do município da capital ou do município 

de maior população. (IBGE, 2008) 

A APC de Belém, ou ainda, a metrópole Belém, inclui a capital paraense 

(município-núcleo) e os municípios de Ananindeua, Barcarena, Benevides e 

Marituba. Neste sentido, infere-se que os municípios da ACP de Belém 

apresentam contiguidade e coesão em relação às atividades urbanas e 

movimentos pendulares. (IBGE, 2008) 

A rede urbana comandada pela metrópole Belém tem projeção em 161 

municípios, se estendendo pelos estados do Pará, Amapá, norte do Tocantins e 

parte do Maranhão. A região de influência direta desta metrópole abrange 42 

centros urbanos, sendo 3 capitais regionais1, 9 centros sub-regionais2, 5 centros 

de zona3 e 25 centros locais4. Assim, para estes centros a metrópole Belém se 

apresenta como a primeira referência da oferta de serviços, de dinamismo 

econômico e de gestão territorial. (IBGE, 2008) 

 

1 Marabá e Santarém, no Pará, e Macapá, no Amapá. 
2 Abaetetuba, Altamira, Bragança, Breves, Cametá, Capanema, Paragominas, Tucuruí e Castanhal, no 
Pará. 
3 Almeirim, Capitão Poço e Vigia, no Pará, e Maracaçumé e Carutapera, no Maranhão. 
4 Acará, Anajás, Bujaru, Cachoeira do Arari, Colares, Concórdia do Pará, Curuçá, Igarapé-Açu, Irituia, 
Mocajuba, Muaná, Ponta de Pedras, Salinópolis, Salvaterra, Santa Bárbara do Pará, Santa Cruz do Arari, 
Santa Isabel do Pará, Santo Antônio do Tauá, São João de Pirabas, São Sebastião da Boa Vista, Soure, 
Tailândia e Tomé-Açu, no Pará, e Amapá do Maranhão e Boa Vista do Gurupi, no Maranhão. 
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Conforme apresentado na Tabela 4.2, o conjunto de municípios da ACP de 

Belém está distribuído em uma área total de 2.851 km2 e em 2010 concentravam 

cerca de 2,1 milhões de habitantes, dos quais aproximadamente 95% residiam 

em áreas urbanizadas. 

Tal como Ananindeua e Benevides, o município de Marituba é caracterizado “cidade-

dormitório”. Em 2010, cerca de 40% dos trabalhadores maritubenses exerciam 

atividades em outros municípios. No mesmo ano, aproximadamente 10% dos 

estudantes de Marituba frequentavam estabelecimentos situados em outros municípios. 

(IBGE, 2010). 

Tabela 4.2 - Área territorial, população, densidade demográfica e grau de urbanização dos municípios da 
ACP de Belém e do Estado do Pará - 2010. 

Unidade Área (km2) 
População 

(2010) 

Densidade 
demográfica 

(hab./km2) 

Grau de 
urbanização 

Ananindeua 190,45 471.980 2.478,22 99,8 

Barcarena 1.310,59 99.859 76,19 36,3 

Belém 1.059,46 1.393.399 1.315,20 99,1 

Benevides 187,83 51.651 274,99 56,0 

Marituba 103,34 108.246 1.047,44 99,0 

ACP de Belém 2.851,67 2.125.135 745,23 95,3 

PARÁ 1.247.955,24 7.581.051 6,07 68,5 

Fonte: IBGE 

Aspectos Demográficos 

No que diz respeito à evolução populacional, na última década censitária Marituba 

apresentou incrementos populacionais expressivos, com índices muito superiores aos 

dos conjuntos estadual e da ACP de Belém. 

No período 2000/2010 o número de habitantes de Marituba aumentou cerca de 

45%, o que correspondeu a uma taxa de crescimento de 3,82% a.a., conforme 

apontado na Tabela 4.3. Isto se deve exclusivamente em função dos 

incrementos no contingente da população urbana, cuja TGC foi de 5,14% a.a., a 

maior taxa registrada na ACP de Belém. O grau de urbanização de Marituba, 

que era de 87,2%, em 2000, subiu para 99% em 2010. 

De acordo com as estimativas populacionais do IBGE, atualmente Marituba possui cerca 

de 129 mil habitantes, o que representa um acréscimo de aproximadamente 19% no 
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contingente populacional e uma TGC de 2,57% a.a. no período 2010/2018, índices 

superiores aos estimados para a ACP de Belém e o conjunto paraense. 

Os dados indicam que os incrementos populacionais de Marituba também estão 

relacionados a fluxos migratórios, evidenciando a capacidade de retenção e atração 

populacional do município, notadamente em função da dinâmica socioeconômica da 

ACP de Belém. As informações referentes à naturalidade da população corroboram esta 

interpretação. Segundo os resultados do Censo Demográfico de 2010, 

aproximadamente 48% da população maritubense é natural de outros municípios (IBGE, 

2010). 

 

Fonte: IBGE (2000, 2010, 2018b). 

Figura 4.3 – Evolução da população, total e por situação de domicílio, do município de Marituba - 2000, 
2010, 2018. 
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Tabela 4.3 – Taxa  de crescimento da população,  total e por situação do domicílio, dos municípios da 
ACP de Belém e do estado do Pará - 2000/2010, 2010/2018. 

Unidade Situação / TC (% a.a.) 

Urbana Rural Total 

2000/2010 2000/2010 2000/2010 2010/2018* 

Ananindeua 1,83 2,11 1,83 1,55 

Barcarena 2,72 6,00 4,67 2,94 

Belém 0,83 3,74 0,85 0,92 

Benevides 3,29 4,51 3,81 2,57 

Marituba 5,14 -19,27 3,82 2,57 

ACP de Belém 1,30 3,85 1,41 1,29 

PARÁ 2,34 1,44 2,04 1,67 

Fonte: IBGE (2000, 2010, 2018b). 

Nota: (*) Com base nas estimativas populacionais de 2018. 

Como se pode constatar a população de Marituba fez um trajeto rural para urbano na 

última década. 

Em relação à distribuição da população segundo o sexo, ao contrário dos demais 

municípios da ACP de Belém, assim como da grande maioria dos municípios do país, 

em Marituba se verifica uma crescente concentração de homens em relação às 

mulheres, mas ainda predomina a população feminina no município. Conforme ilustrado 

na Figura 4.4, a razão de sexo (proporção de homens para cada 100 mulheres) do 

município, que era de 98 em 2000, subiu para 99 em 2010. 

 

Figura 4.4 – Evolução da razão de sexo dos municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 2000, 
2010. 

Elevadas razões de sexo geralmente são observadas em unidades territoriais com 

populações mais jovens – uma vez que a sobrevida dos homens tende a diminuir ao 

longo das faixas etárias –, assim como nas unidades territoriais que recebem grandes 

fluxos migratórios, marcadas por um contexto que condiciona o emprego majoritário de 

mão de obra masculina. Neste sentido, a variação na razão de sexo de Marituba no 

período analisado sugere uma leve mudança no perfil socioeconômico do município. 
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A análise da estrutura etária dos munícipes de Marituba demonstra a queda na razão 

de dependência ocorrida entre os anos 2000 e 2010, tal como observado em todo o 

contexto nacional. A razão de dependência consiste na relação entre a população 

definida como economicamente dependente – os menores de 15 anos de idade e os 

maiores de 65 anos –, e a população definida como potencialmente ativa – as pessoas 

com idade entre 15 e 64 anos. Assim, elevados valores desta razão indicam um maior 

contingente de dependentes que a população em idade produtiva deve sustentar, o que 

significa maiores demandas por políticas públicas, especialmente nas áreas de 

educação e saúde. 

De acordo com os dados da Figura 4.5, em 2000 Marituba apresentava uma razão de 

dependência de 63, que equivale a dizer que para cada grupo de 100 pessoas havia 

potencialmente cerca de 63 dependentes. Já em 2010 a razão do município caiu para 

48. Não obstante, este índice permaneceu superior aos registrados em Belém (42) e 

Ananindeua (43). 

Esta variação na razão de dependência de Marituba está relacionada, principalmente, 

à queda da taxa de fecundidade (número médio de filhos por mulher), forte tendência 

brasileira e mundial, e à consequente elevação da população de 15 a 64 anos, a 

população potencialmente ativa (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 

 

Fonte: IBGE (2000, 2010). 

Figura 4.5 – Evolução da razão de dependência dos municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 
2000, 2010. 

A Figura 4.6 ilustra as transformações na estrutura etária da população maritubense 

através das pirâmides etárias do município.  
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Fonte: IBGE (2000, 2010). 

Figura 4.6 – Pirâmides etárias, por sexo, do município de Marituba - 2000, 2010. 

Constata-se pela análise da figura precedente o paulatino envelhecimento da população 

e a diminuição da razão de dependência. Também se observa uma constrição na base 

da pirâmide em função da queda da fecundidade (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 

 

 Ordenamento Territorial 

No que diz respeito aos instrumentos que orientam as políticas de 

desenvolvimento e de planejamento da expansão urbana municipal, Marituba 

conta com o Plano Diretor Participativo (PDP). Instituído em 2007, por meio da 

Lei Municipal Nº 170/2007, o PDP de Marituba estabelece diretrizes para 

implementação das políticas municipais de desenvolvimento econômico, social, 

urbano e ambiental (PMM, 2007). 

O texto do PDP não apresenta claramente o macrozoneamento do território 

municipal, tão pouco um mapa exclusivo de zoneamento, sendo que cada zona 

ou tipo de uso do solo estabelecidos são retratados em mapa específico. De todo 

modo, conforme ilustrado na Figura 4.8 e na Figura 4.9, o PDP define uma 

Divisão Administrativa do município, a qual compreende 6 regiões, além da área 

denominada Parque Ecológico da Pirelli. Estas 6 regiões compõem a Área de 

Zoneamento Urbano (AZU), que, por sua vez, apresenta uma Área de 

Consolidação Urbana (ACU) e duas Áreas de Expansão Urbana com Atividade 

Rural (AEU). 
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Figura 4.7 – Planta de Marituba com a divisão administrativa dos bairros atualizada (2019) 
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Fonte: Retirado de PMM (2007), EnVex. 

Figura 4.8 – Divisão Administrativa do município de Marituba, definida no Plano Diretor Participativo de 
2007. 

 



PLANO DE GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DE MARITUBA 2019 –Diagnóstico 

57 

 

 
Fonte: Retirado de PMM (2007). EnVex 

Figura 4.9 – Área de Zoneamento Urbano (AZU) do município de Marituba, definida no Plano Diretor 
Participativo de 2007. 

Tento em vista o constante processo de transformação dos territórios municipais, 

especialmente no caso das regiões metropolitanas e aglomerações urbanas, a 

Lei Federal Nº 10.257/2001, comumente denominada Estatuto da Cidade, 

estabelece que a lei que institui o Plano Diretor deve ser revista, ao menos, a 

cada dez anos (BRASIL, 2001). 
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Segundo informações da PMM, o PDP de Marituba está em processo de 

atualização desde meados de 2014, sendo os trabalhos realizados pela 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão (SEPLAN), em parceria com o 

Instituto Técnico de Apoio Municipal (ITAM). 

 Áreas Urbanizadas 

Marituba apresenta significativa área urbanizada. De acordo com o levantamento 

realizado por pesquisadores da Universidade Federal do Pará (UFPA), em 2016, 

Marituba já contava com 14.051 km2 de malha urbana, o que corresponde a 14% 

da área total do município (MARQUES et al., 2017). A Figura 4.10 apresenta o 

mapa de uso e ocupação do solo de Marituba elaborado pelos pesquisadores da 

UFPA. O percentual de ocupação das demais classes de uso equivalem a 37% 

para floresta densa, 27% para campo natural e antrópico, 13% para solo exposto 

e 9% para água. 
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Fonte: Marques et al. (2017). 

Figura 4.10 – Mapa de uso e ocupação do solo do município de Marituba - 2016. 

A figura anterior revela uma considerável expansão das áreas urbanizadas no 

município desde a instituição do PDP de Marituba em 2007, sendo notável a 

presença de consolidação urbana nas áreas até então definidas como AEU 

(PMM, 2007). Neste sentido, os próprios estudos realizados para atualização do 

PDP sugerem que o novo zoneamento considere a AZU como uma área única 

(SEPLAN/PMM/ITAM, 2016). 

Também considerando as transformações ocorridas no território, marcadas pela 

implantação de conjuntos habitacionais e ocupações informais nas áreas rurais, 

a PMM elaborou, por intermédio da SEPLAN, o Projeto de Lei Municipal Nº 
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67/2018, que prevê a denominação e delimitação de 20 bairros no município, 

quais sejam: Almir Gabriel, Bairro Novo, Bela Vista, Boa Vista, Canaã, Centro, 

Decouville, Dom Aristides, Mirizal, Nova Marituba, Novo Horizonte, Pedreirinha, 

Riacho Doce, Santa Clara, Santa Lúcia, São Francisco, São João, São José, 

União e Uriboca. Conforme apontado no referido documento, os limites 

estabelecidos para os novos bairros englobam as comunidades pré-existentes 

no município e estão de acordo com a dinâmica social estabelecida no local. 

(PMM, 2018). 

 apresenta o mapa dos bairros elaborado pela SEIDUR. Nota-se que estes 

bairros estão distribuídos pela área até então denominada AZU (PMM, 2007).  
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Figura 4.11 – Bairros de Marituba 
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Figura 4.12 – Mapa dos bairros do município de Marituba, definidos no Projeto de Lei Municipal Nº 67/2018. (Fonte: SEMMA/PMM (2017). 
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No que se refere à delimitação de Marituba e Benevides, há um diferendo, uma 

vez que os limites dos bairros Bela Vista e Canaã, definidos no Projeto de Lei 

Municipal Nº 67/2018, não condizem com o limite político-administrativo 

municipal disponibilizado pelo IBGE (2018a). 

Com efeito, observando-se a Figura 4.13, os limites dos referidos bairros 

extrapolam o limite territorial de Marituba, abrangendo parte do município de 

Benevides. A Lei Municipal Nº 1.031/2006 de Benevides apresenta delimitação 

municipal condizente com o limite político-administrativo do IBGE (2018a), dado 

ser o que lhe beneficia territorialmente. 

Apesar desta situação, a área ocupada do bairro Canaã conta com infraestrutura 

e gestão do poder público de Marituba. Os equipamentos e serviços de educação 

e saúde são administrados pela PMM, que, inclusive, atualmente gerencia a 

construção de uma nova unidade de saúde no local. Além disso, os eleitores 

residentes no bairro Canaã votam no município de Marituba. 
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Fonte: PMSB Marituba (2019); IBGE (2018a). 

Figura 4.13 – Limite municipal de Marituba e delimitação dos bairros Bela Vista e Canaã, definidos no 
Projeto de Lei Municipal Nº 67/2018. 

Tendo em conta a necessidade da delimitação do limite do município de Marituba e 

Benevides, encontra-se em elaboração um estudo de georreferenciamento com 

previsão de conclusão no segundo semestre de 2019. 
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 Estrutura Fundiária 

Em relação aos usos antrópicos rurais, de acordo com os dados preliminares do 

último Censo Agropecuário realizado pelo IBGE, em 2017 Marituba contava com 

apenas 50 estabelecimentos rurais, os quais totalizam uma área ocupada de 70 

hectares, o que representa menos de um porcento do atual território municipal 

(IBGE, 2017a). 

A análise da distribuição dos estabelecimentos do município segundo a 

classificação fundiária revela a predominância de minifúndios e, em menor 

proporção, de pequenas propriedades. No que se refere ao uso das terras, em 

2017 prevaleceram as áreas de lavouras temporárias, que totalizaram 36 

hectares, o que equivaleu a metade da área total ocupada pelos 

estabelecimentos rurais de Marituba. (IBGE, 2017a). 

 Área sob regime especial 

As áreas submetidas a regimes especiais de administração e/ou proteção – 

como Unidades de Conservação (UCs), Terras Indígenas (TIs), Territórios 

Quilombolas (TQs), assentamentos rurais e áreas militares –, são espaços que 

apresentam restrições legais quanto ao uso e ocupação do território. O município 

de Marituba abriga apenas uma área deste caráter, mas que abrange parte 

significativa de seu território, qual seja, a UC Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) 

Metrópole da Amazônia.  

As UCs são regidas pela Lei Federal Nº 9.985/2000, que instituiu o Sistema 

Nacional de Unidades de Conservação da Natureza (SNUC). Constituem 

espaços territoriais, incluindo seus respectivos recursos ambientais, com 

características naturais relevantes, legalmente instituídos pelo poder público, 

sob regime especial de administração e garantias de proteção. As UCs são 

classificadas em dois grupos: as de proteção integral, cujo objetivo básico é 

preservar a natureza, admitindo-se apenas o uso indireto dos recursos naturais; 

e as de uso sustentável, cuja finalidade é compatibilizar a conservação da 

natureza com o uso sustentável de parcela dos seus recursos naturais. (BRASIL, 

2000) 
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Pertencente ao grupo das UCs de proteção integral, o REVIS Metrópole da 

Amazônia foi criado em 2010, por meio do Decreto Estadual Nº 2.211/2010, teve 

seu Plano de Manejo instituído em 2018, e sua gestão é de competência do 

Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará 

(IDEFLOR-Bio). (IA/IDEFLOR-Bio, 2018; PARÁ, 2010) 

 
Fonte: IA/IDEFLOR-Bio (2018). 

Figura 4.14 – Limites do Refúgio da Vida Silvestre (REVIS) Metrópole da Amazônia. 

Conforme ilustrado na Figura 4.14, os limites da REVIS Metrópole da Amazônia 

está distribuído em uma área de 6.367 hectares e abrange porções dos 

municípios de Marituba, Ananindeua, Benevides e Santa Isabel do Pará. A 

porção ocupada pela UC em Marituba é de 3.176 hectares, o que corresponde 

a aproximadamente 30% do território municipal. Destaca-se que esta porção 

compreende grande parte da área denominada pelo vigente PDP de Marituba 

como Parque Ecológico da Pirelli. (IA/IDEFLOR-Bio, 2018; PMM, 2007) 
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4.2 Aspectos Sociais 

 Índice de Desenvolvimento Humano Social 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é uma medida resumida 

do desenvolvimento humano, em longo prazo, em três dimensões básicas: 

educação, saúde e renda5. Tanto o índice geral como o de seus componentes 

(educação, longevidade e renda) apresentam valores que variam entre zero e 

um, sendo que quanto mais próximo de um, maior o nível de desenvolvimento 

da unidade territorial em relação ao indicador. 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, que apresenta a 

evolução dos diversos índices com a leitura relativamente a Marituba, que se 

resume a seguir.  

Entre 1991 e 2010 

De 1991 a 2010, o IDHM do município passou de 0,397, em 1991, para 0,676, 

em 2010, enquanto o IDHM da Unidade Federativa (UF) passou de 0,413 para 

0,646. Isso implica em uma taxa de crescimento de 70,28% para o município e 

56% para a UF; e em uma taxa de redução do hiato de desenvolvimento humano 

de 53,73% para o município e 53,85% para a UF. No município, a dimensão cujo 

índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 

0,426), seguida por Longevidade e por Renda. Na UF, por sua vez, a dimensão 

cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento 

de 0,358), seguida por Longevidade e por Renda.  

Evolução do IDGM entre 2000 e 2010  

 

5 O IDHM foi desenvolvido com base no IDH, índice criado pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD). O IDHM que oferece contraponto a outro indicador muito utilizado, o Produto 
Interno Bruto (PIB) per capita, que considera apenas a dimensão econômica do desenvolvimento. Não 
obstante, é importante notar que os Relatórios de Desenvolvimento Humano publicados pela Organização 
das Nações Unidas (ONU) indicam que o desenvolvimento dos aspectos de saúde, educação e rendimento 
a nível individual, apesar de fundamentais, não significam uma correlação direta com as melhorias nas 
condições de desenvolvimento humano se “as conquistas individuais e se as percepções sobre o progresso 
diferirem”. (PNUD/IPEA/FJP, 2013) 
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O IDHM de Marituba passou de 0,505 em 2000 para 0,676 em 2010 - uma taxa 

de crescimento de 33,86%. O hiato de desenvolvimento humano, ou seja, a 

distância entre o IDHM do município e o limite máximo do índice, que é 1, foi 

reduzido em 65,45% entre 2000 e 2010. Nesse período, a dimensão cujo índice 

mais cresceu em termos absolutos foi Educação (com crescimento de 0,286), 

seguida por Longevidade e por Renda. 

Apresenta-se na Figura 4.15 a evolução do IDHM de Marituba e comparação 

com a evolução a nível da Federação. 

 

Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 

Figura 4.15 – Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) dos municípios da ACP 
de Belém e do estado do Pará – 1991, 2000, 2010. 

Quando analisados separadamente, os componentes do IDHM (educação, 

longevidade e renda) refletem situações socioeconômicas com diferentes 

desempenhos em Marituba, conforme ilustrado na Figura 4.16. 

Diferentemente da grande maioria dos municípios brasileiros, nos quais o índice 

do componente educação continua sendo o mais baixo na composição do IDHM 
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(apesar do expressivo avanço nos últimos anos), em Marituba o IDHM-Educação 

figurou o segundo melhor índice do município em 2010. Com uma variação de 

quase 85% no período 2000/2010, o IDHM-Educação de Marituba subiu de 0,342 

(muito baixo desenvolvimento) para 0,628 (médio desenvolvimento). 

O melhor índice de Marituba continua sendo o do componente longevidade, que 

subiu de 0,679 (médio desenvolvimento), em 2000, para 0,793 (alto 

desenvolvimento) em 2010. Já o índice do componente renda figurou o mais 

baixo na composição do IDHM em 2010, equivalendo a 0,621 (médio 

desenvolvimento). 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 

Figura 4.16 – Evolução do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), geral e por 
componente, do município de Marituba - 2000, 2010. 

 Educação 

Conforme revelam os índices do IDHM, na área da educação Marituba 

apresentou melhoras significativas nos últimos anos. Não obstante, outros 

indicadores educacionais evidenciam uma baixa escolaridade da população 

maritubense. 

A expectativa de anos de estudo da população corresponde ao número médio 

de anos de estudo que uma geração de crianças que ingressa na escola deverá 

completar ao atingir 18 anos de idade, se os padrões atuais se mantiverem ao 

longo de sua vida escolar. No caso de Marituba, em 2010 o município apresentou 

uma expectativa de 9,2 anos, cujo período é suficiente para completar apenas o 

ensino fundamental regular. Comparado ao índice registrado em 2000, a 

expectativa de anos de estudo dos munícipes aumentou apenas cerca de 2 anos. 

(PNUD/IPEA/FJP, 2013). 
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Figura 4.17 – Fluxo escolar comparativo de Marituba, com o Estado do Pará e Brasil, por faixa etária 

(2010) 

Constata-se que Marituba tem exibido performances na educação superiores ao 

próprio Estado do Pará, embora inferior à média do país. 

Também compõe o IDHM Educação um indicador de escolaridade da população 

adulta, o percentual da população de 18 anos ou mais com o ensino fundamental 

completo. Esse indicador carrega uma grande inércia, em função do peso das 

gerações mais antigas, de menor escolaridade. Entre 2000 e 2010, esse 

percentual passou de 35,57% para 60,44%, no município, e de 39,76% para 

54,92%, na UF. Em 1991, os percentuais eram de 22,42% ,no município, e 

30,09%, na UF. Em 2010, considerando-se a população municipal de 25 anos 

ou mais de idade, 5,90% eram analfabetos, 56,44% tinham o ensino fundamental 

completo, 34,02% possuíam o ensino médio completo e 3,42%, o superior 

completo. No Brasil, esses percentuais são, respectivamente, 11,82%, 50,75%, 

35,83% e 11,27%. 
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Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013). 

Figura 4.18 – Evolução do nível de instrução da população adulta (>25 anos) em Marituba – 1991 a 2010. 

No que se refere à rede de atendimento da Educação Básica6 de Marituba, cabe 

analisar as taxas de atendimento escolar (proporção de pessoas que frequenta 

escola) das faixas etárias relativas às etapas da educação infantil, do ensino 

fundamental e do ensino médio. Conforme estabelecido no Plano Nacional de 

Educação7, referente ao decênio 2014/2024, as principais metas consistiram em: 

(i) universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para as crianças de 

4 a 5 anos e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender, 

no mínimo, 50% das crianças de até 3 anos até 2024; (ii) universalizar o ensino 

fundamental para toda a população de 6 a 14 anos e garantir que pelo menos 

95% dos alunos concluam essa etapa na idade recomendada, até 2024; e (iii) 

universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 

anos e elevar, até 2024, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85% 

(BRASIL, 2014). 

 

6 A Educação Básica é o primeiro nível do ensino escolar no país e compreende três etapas: a educação 
infantil (para crianças com até 5 anos), o ensino fundamental (para alunos de 6 a 14 anos) e o ensino médio 
(para alunos de 15 a 17 anos). De acordo com a Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação 
(SEB/MEC), o objetivo desta modalidade de educação é assegurar a todos os brasileiros a formação 
comum indispensável tanto para o exercício da cidadania, quanto para progredir no trabalho e em estudos 
posteriores (SEB/MEC, 2019). 

7 Além do Plano Nacional de Educação, as referências oficiais que norteiam a Educação Básica são a Lei 
Federal Nº 9.394/1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional, e as Diretrizes 
Curriculares Nacionais da Educação Básica, instituídas pelo MEC (BRASIL, 1996; MEC, 2013). 
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De acordo com os dados ilustrados na Figura 4.19, em 2010 o município de 

Marituba apresentou uma taxa de atendimento da faixa etária de até 5 anos 

(relativa à idade escolar da educação infantil) de 49%, a maior da ACP de Belém, 

mas aquém das metas estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. 

No caso da faixa de 6 a 14 anos, relativa à idade do ensino fundamental, a taxa 

de atendimento era relativamente alta em Marituba, de 95,5%, diferente do que 

ocorria com a faixa de 15 a 17 anos, correspondente à idade escolar do ensino 

médio. Em relação a esta última, a taxa de atendimento escolar foi de 86,4%, 

também aquém das metas do referido Plano. 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 

Figura 4.19 – Taxa de atendimento escolar, por faixa etária, dos municípios da ACP de Belém e do estado 
do Pará – 2010. 

Marituba integra a 19ª Unidade Regional de Educação8, uma das 22 unidades 

do estado, as quais constituem instâncias administrativas intermediárias da 

Secretaria de Estado de Educação do Pará (SEDUC/PA), que, por sua vez, 

define e executa as políticas de educação no âmbito estadual. Na esfera 

municipal, a implementação das políticas educacionais é de competência da 

Secretaria Municipal de Educação (SEMED). (SEDUC/PA, 2019; PMM, 2014) 

No que diz respeito à rede pública da Educação Básica de Marituba, segundo os 

dados do último Censo Escolar coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), apresentados na Tabela 4.4, em 

2018 o município contava com 68 estabelecimentos de ensino, sendo 61 de 

 

8 A 19ª Unidade Regional de Educação também abrange os municípios de Belém, Ananindeua, Benevides 
e Santa Bárbara do Pará. 
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administração municipal e 7 de administração estadual. Juntos, estes 

estabelecimentos totalizaram 29.279 alunos matriculados. 

Dos 61 estabelecimentos municipais, 14 eram considerados de grande porte 

(com mais de 500 alunos) – com destaque para a escola Nossa Senhora do 

Rosário, que contava com cerca de 1.400 alunos –, sendo o restante de porte 

médio (entre 50 e 500 alunos). Em relação à oferta de ensino, 29 ofertavam a 

creche, 35 a pré-escola, 52 os anos iniciais do ensino fundamental e 31 os anos 

finais do ensino fundamental. A modalidade de Educação de Jovens e Adultos9 

era ofertada por 14 estabelecimentos municipais. 

No caso dos 7 estabelecimentos estaduais, 5 eram considerados de grande 

porte – com destaque para as escolas Fernando Ferrari, Nossa Senhora do 

Rosário e Professor José Edmundo Queiroz, que contavam com mais de 1.000 

alunos –, sendo os outros 2 de porte médio. Todos os estabelecimentos 

estaduais ofertavam exclusivamente o ensino médio. 

Apresenta-se na Figura a seguir a localização das Escolas Municipais de Marituba.  

 

9 Modalidade destinada aos jovens acima de 15 anos que não concluíram o ensino fundamental 
e aos jovens acima de 18 anos que não concluíram o ensino médio (MEC, 2013). 
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Figura 4.20 – Localização das escolhas em Marituba (fonte: SEMMA) 
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Tabela 4.4 – Características dos estabelecimentos da rede pública de Educação Básica do município de Marituba - 2018. 

Gestão Nome Bairro Atendimento 
Matrículas 
(Nº total) 

Municipal Creche Lar Criança Esperança Bairro Novo Creche; Pré-escola 172 

Municipal Creche Menino Deus Bairro Novo Creche; Pré-escola 163 

Municipal Escola Congregação das Pequenas Irmãs da Sagrada Família Dom Aristides Creche; Pré-escola 214 

Municipal Escola José Felipe Santiago 
Nova 
Marituba 

Creche; Pré-escola 206 

Municipal Escola Nossa Senhora de Nazaré Dom Aristides Creche; Pré-escola 135 

Municipal Escola Pobres Servos da Divina Providência Dom Aristides Creche; Pré-escola 141 

Municipal Escola São Francisco Nova União Creche; Pré-escola 120 

Municipal Núcleo de Educação Infantil Doutor Marcello Candia Mirizal Creche; Pré-escola 199 

Municipal Centro Educacional Pimpolho Decouville 
Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e 
finais) 

623 

Municipal Escola Benedito Bezerra Falcão Centro 
Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e 
finais) 

402 

Municipal Escola Célia Astral Almir Gabriel 
Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e 
finais) 

253 

Municipal Escola Júlia Freire Bela Vista 
Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e 
finais) 

175 

Municipal Escola Pequenos Brilhantes Bairro Novo 
Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e 
finais) 

494 

Municipal Centro Educacional LP Almir Gabriel 
Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e 
finais); EJA 

1.069 

Municipal Escola Suely Falcão Almir Gabriel 
Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais e 
finais); EJA 

697 

Municipal Centro Educacional Alegria do Saber 
Novo 
Horizonte 

Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 629 
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Gestão Nome Bairro Atendimento 
Matrículas 
(Nº total) 

Municipal Centro Educacional Dinâmico Santa Clara Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 371 

Municipal Centro Educacional Frei Galvão São Francisco Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 123 

Municipal Centro Educacional Nossa Senhora do Perpétuo Socorro São João Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 273 

Municipal Escola Espaço Integrado Anjinhos do Saber São José Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 138 

Municipal Escola Luz e Vida Nova União Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 268 

Municipal Escola Mundo Mágico Decouville Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 589 

Municipal Escola Portal do Saber Nova União Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 400 

Municipal Escola Professora Nazaré Costa Decouville Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 577 

Municipal Escola Santa Maria de Belém Centro Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 332 

Municipal Escola Teodorico Aleixo São José Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 158 

Municipal Sistema de Ensino Eli Bastos Riacho Doce Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 273 

Municipal Sistema de Ensino Tania Matos Pedreirinha Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais) 273 

Municipal Escola Geracina Begot Granhen São João 
Creche; Pré-escola; EF (anos iniciais); 
EJA 

665 

Municipal Escola Espaço de Convivência Educar Mirizal Pré-escola; EF (anos iniciais) 115 

Municipal Escola Raquel de Queiroz Almir Gabriel Pré-escola; EF (anos iniciais) 195 

Municipal Escola Santa Lúcia Santa Lúcia Pré-escola; EF (anos iniciais) 92 

Municipal Sistema de Ensino Semente do Amanhã Bairro Novo Pré-escola; EF (anos iniciais) 268 

Municipal Escola Padre Marcos Schawalder Pedreirinha Pré-escola; EF (anos iniciais e finais) 228 

Municipal Escola Santo Amaro Riacho Doce Pré-escola; EF (anos iniciais e finais); EJA 376 

Municipal Escola Novo Horizonte 
Novo 
Horizonte 

EF (anos iniciais) 205 

Municipal Escola Professora Nadéia Guimarães dos Santos Decouville EF (anos iniciais) 189 

Municipal Escola Santa Helena Nova União EF (anos iniciais) 125 
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Gestão Nome Bairro Atendimento 
Matrículas 
(Nº total) 

Municipal Escola São José São José EF (anos iniciais) 438 

Municipal Escola Doutor Alcântara Uriboca EF (anos iniciais e finais) 354 

Municipal Escola Eudamidas Lopes de Miranda Dom Aristides EF (anos iniciais e finais) 224 

Municipal Escola Inácio Rodrigues da Cunha Centro EF (anos iniciais e finais) 283 

Municipal Escola Laura Freire de Oliveira Falcão Nova União EF (anos iniciais e finais) 281 

Municipal Escola Maestro Carlos Gomes 
Novo 
Horizonte 

EF (anos iniciais e finais) 335 

Municipal Escola Maria do Carmo Pinheiro Rodrigues Santa Clara EF (anos iniciais e finais) 178 

Municipal Escola Nossa Senhora da Paz Bairro Novo EF (anos iniciais e finais) 934 

Municipal Escola Otilia Begot Nova União EF (anos iniciais e finais) 143 

Municipal Escola Padre Romeu Pires Borges Centro EF (anos iniciais e finais) 589 

Municipal Escola Professora Gracinda Peres Decouville EF (anos iniciais e finais) 338 

Municipal Escola Santa Tereza D'Ávila Decouville EF (anos iniciais e finais) 828 

Municipal Escola Dom Calábria São Francisco EF (anos iniciais e finais); EJA 826 

Municipal Escola Dona Mora Guimarães Decouville EF (anos iniciais e finais); EJA 396 

Municipal Escola Doutor Renausto Amanajas Dom Aristides EF (anos iniciais e finais); EJA 461 

Municipal Escola João Milton Dantas Bairro Novo EF (anos iniciais e finais); EJA 532 

Municipal Escola Maria de Fátima Monteiro Ferreira Mirizal EF (anos iniciais e finais); EJA 495 

Municipal Escola Nossa Senhora do Rosário Centro EF (anos iniciais e finais); EJA 1.408 

Municipal Escola Parque das Palmeiras Decouville EF (anos iniciais e finais); EJA 505 

Municipal Escola Professor Paulo Freire Decouville EF (anos iniciais e finais); EJA 495 

Municipal Escola Professora Emília Clara de Lima Centro EF (anos iniciais e finais); EJA 401 

Municipal Escola Santa Rita São João EF (anos iniciais e finais); EJA 483 
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Gestão Nome Bairro Atendimento 
Matrículas 
(Nº total) 

Municipal Escola Professor Nilson Pinto Almir Gabriel EF (anos finais) 247 

Estadual Centro de Educação Profissional Dom Aristides Pirovano Pedreirinha EM 273 

Estadual Escola Dom Calábria São Francisco EM 443 

Estadual Escola Eduardo Lauande Almir Gabriel EM 629 

Estadual Escola Fernando Ferrari Centro EM 1.611 

Estadual Escola Juscelino Kubitschek De Oliveira Bela Vista EM 412 

Estadual Escola Nossa Senhora do Rosário Centro EM 1.213 

Estadual Escola Professor José Edmundo Queiroz Dom Aristides EM 1.079 

Estadual Escola Santa Tereza D'Ávila Decouville EM 520 

Fonte: INEP (2018). 

Nota: Ensino fundamental (EF), Ensino médio (EM), Educação de Jovens e Adultos (EJA). 
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 Saúde 

De acordo com os índices do IDHM, o município de Marituba continua 

apresentando índice elevado no componente longevidade, o que sugere boas 

condições de saúde e salubridade locais. 

A esperança de vida ao nascer corresponde ao número médio de anos que uma 

pessoa viverá a partir do nascimento, se as taxas de mortalidade atuais se 

mantiverem ao longo de sua vida. No caso de Marituba, em 2010 o município 

apresentou esperança de 72,6 anos. Comparado ao índice registrado em 2000, 

a esperança de vida dos munícipes aumentou cerca de 7 anos. 

(PNUD/IPEA/FJP, 2013) 

A análise dos problemas de saúde enfrentados por uma população é restringida 

devido ao caráter limitado e difuso das informações. As informações acerca das 

morbidades são provenientes dos serviços ofertados, sendo que os sistemas de 

informações não conseguem contemplar a diversidade de serviços 

disponibilizados pelo próprio Sistema Único de Saúde (SUS), pela rede privada, 

tão pouco as várias alternativas recorridas pela população para sanar ou 

minimizar suas enfermidades, tais como as práticas tradicionais. Ainda assim, as 

informações sobre morbidade hospitalar do SUS permitem um dimensionamento 

dos problemas de saúde que afetam a população usuária do sistema em 

Marituba, uma vez que corresponde à grande maioria da população residente no 

município. 

O coeficiente de morbidade hospitalar refere-se ao número total de 

internamentos hospitalares por mil habitantes. De acordo com os dados 

apresentados na Tabela 4.5, o valor médio de coeficiente registrado entre os 

anos 2012 e 2016 no município de Marituba foi de 54,1 internamentos/mil 

habitantes, índice baixo comparado ao conjunto paraense (60,4). 

Os dados de internamentos hospitalares ocorridos no referido período, ilustrados 

na Figura 4.21, revelam que estão entre as principais causas de morbidade a 

gravidez, parto e puerpério (29%), as lesões, envenenamento e outras 

consequências de causas externas (13%), as doenças dos aparelhos 
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respiratórios (13%) e digestivo (8%) e as doenças infecciosas e parasitárias 

(9%). Destaca-se que as doenças infeciosas e parasitárias incluem as doenças 

frequentemente relacionadas à precariedade das condições (ou à falta) de 

saneamento básico, tais como febre tifoide e paratifoide, malária, cólera, 

leptospirose e hepatites. 

O coeficiente de mortalidade refere-se ao número total de óbitos por mil 

habitantes. Conforme apresentado na Tabela 4.5, no município de Marituba o 

valor médio de coeficiente registrado entre os anos 2012 e 2016 foi de 4,6 

óbitos/mil habitantes, índice baixo comparado aos demais municípios da ACP de 

Belém, mas superior ao registrado no conjunto do estado (4,4). 

Tabela 4.5 – Média dos coeficientes de morbidade e mortalidade dos municípios da ACP de Belém e do 
estado do Pará - 2012/2016. 

Unidade 
Tipo / Média do coeficiente (mil habitantes) 

Morbidade Mortalidade 

Ananindeua 67,2 5,0 

Barcarena 57,5 3,4 

Belém 50,6 6,2 

Benevides 53,1 5,1 

Marituba 54,1 4,6 

PARÁ 60,4 4,4 

Fonte: DATASUS/MS (2019). 

No que diz respeito às causas que levaram a óbitos no período analisado, 

conforme ilustrado na Figura 4.21, as causas externas foram responsáveis pelo 

maior índice em Marituba, correspondendo a 24% dos óbitos registrados no 

município.  

Vale ressaltar que os óbitos por causas externas consistem nas mortalidades por 

acidentes (relacionados ao trânsito, afogamento, envenenamento, quedas ou 

queimaduras) e violências (agressões/homicídios, suicídios, tentativas de 

suicídio, abusos físicos, sexuais e psicológicos). 

Também foram consideráveis os percentuais de óbitos registrados em 

decorrência das doenças dos aparelhos circulatório (21%) e respiratório (12%), 
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das neoplasias (12%), das doenças endócrinas, nutricionais e metabólicas (8%) 

e das doenças infecciosas e parasitárias (7%).  

 

 
Fonte: DATASUS/MS (2019). 

Figura 4.21 – Proporção de casos de morbidade e mortalidade, por principais causas, do município de 
Marituba - 2012/2016. 

No que diz respeito à rede de atendimento da Atenção Básica10 de Marituba, 

cabe analisar as taxas de cobertura (proporção de pessoas atendidas) pela 

Estratégia Saúde da Família (ESF). Conforme estabelecido pela Política 

Nacional de Atenção Básica, a ESF constitui a base de estruturação do sistema 

de saúde brasileiro e suas ações são operacionalizadas pelas Equipes de Saúde 

da Família. Segundo os parâmetros do Ministério da Saúde, multiprofissionais, 

estas equipes devem ser compostas por, no mínimo: médico generalista ou 

especialista em saúde da família ou médico de família e comunidade; enfermeiro 

generalista ou especialista em saúde da família; auxiliar ou técnico de 

 

10 A Atenção Básica é o primeiro nível de atenção em saúde e se caracteriza por um conjunto de ações de 
saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação, a redução de danos e a manutenção da saúde. De 
acordo com o Departamento de Atenção Básica do Ministério da Saúde (DAB/MS), o objetivo é desenvolver 
uma atenção integral que impacte positivamente na situação de saúde das coletividades (DAB/MS, 2019). 
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enfermagem; e Agentes Comunitários de Saúde, que atuam principalmente nas 

Unidades Básicas de Saúde (UBS) e por meio de visitas domiciliares nos 

territórios de suas responsabilidades. Em relação à cobertura de atendimento, a 

quantidade de equipes e agentes é definida de acordo com base populacional 

(critérios demográficos, epidemiológicos e socioeconômicos), no entanto, cada 

Equipe de Saúde da Família deve ser responsável por, no máximo, 4 mil 

habitantes, e cada Agente Comunitário de Saúde por, no máximo, 750 

habitantes. (BRASIL, 2011b, 2017) 

Conforme os dados ilustrados na Figura 4.22, tal como o conjunto paraense, 

Marituba apresentou déficits de cobertura pela ESF. Em relação às Equipes de 

Saúde da Família, a taxa de cobertura de Marituba foi de 56,7%, próxima do 

registrado no conjunto estadual (57%), mas a segunda menor da ACP de Belém, 

superando apenas a da capital (22,8%). No caso da taxa de cobertura por 

Agentes Comunitários de Saúde, enquanto no conjunto estadual a taxa 

correspondeu a 79,3%, em Marituba foi de 66,6%, a qual também superou 

apenas a da capital (25,4%). 

 
Fonte: DATASUS/MS (2019). 

Figura 4.22 – Taxa de cobertura da população por Equipes de Saúde da Família e Agentes Comunitários 
de Saúde, dos municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 2018. 

Outros indicadores relevantes na análise da capacidade de estrutura de 

atendimento à saúde pública são a razão de leitos hospitalares e a razão de 

médicos (relação entre a oferta e a população residente em determinado 

território). Além de contribuírem para a análise dos serviços de assistência 

médico-hospitalar, estes indicadores permitem a avaliação de variações 

geográficas e temporais que indiquem situações de desigualdade e tendências 

que demandem ações específicas. Sobre os parâmetros de referência, os 
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índices recomendados pela Organização Mundial de Saúde (OMS) são de 3 a 5 

leitos/mil habitantes e de, no mínimo, um médico/mil habitantes. 

Conforme ilustrado na Figura 4.23, tal como se observa em todo o contexto 

brasileiro, no conjunto paraense e na ACP de Belém a razão de leitos do SUS 

está aquém da recomendação da OMS. Em dezembro de 2018 Marituba contava 

com menos de um leito/mil habitantes, índice inferior aos registrados no conjunto 

estadual (1,3) e na maioria dos municípios da ACP de Belém. 

Em relação à razão de médicos do SUS, assim como o conjunto paraense e a 

maioria dos municípios da ACP de Belém, Marituba também não atendia ao 

recomendado pela OMS, contando com menos de um médico/mil habitantes. 

 
Fonte: DATASUS/MS (2019). 

Figura 4.23 – Razão de leitos e de médicos do Sistema Único de Saúde (SUS), por mil habitantes, dos 
municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - Dezembro/2018. 

Marituba integra o 1º Centro Regional de Saúde do Pará11, um dos 13 centros 

do estado, os quais constituem instâncias administrativas intermediárias da 

Secretaria de Saúde Pública do Estado do Pará (SESPA), que, por sua vez, 

define e executa as políticas de assistência à saúde no âmbito estadual. Na 

esfera municipal, a implementação das políticas de assistência à saúde é de 

competência da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU). (SESPA, 2019; PMM, 

2014) 

 

11 O 1º Centro Regional de Saúde do Pará também abrange os municípios de Belém, Ananindeua, 
Benevides e Santa Bárbara do Pará. 
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No que se refere à rede pública de atendimento à saúde de Marituba, segundo 

os dados do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde do Ministério da 

Saúde (CNES/MS), apresentados na Tabela 4.6, o município conta com um 

conjunto de estabelecimentos, cuja grande maioria presta serviços de atenção 

básica e/ou de média complexidade. Estes estabelecimentos incluem os 

atendimentos ambulatorial, diagnóstico, urgência, internação e vigilância em 

saúde. 

A atenção primária é realizada em 18 centros/unidades de saúde que prestam 

atendimentos ambulatoriais básicos e/ou de média complexidade, sendo que 3 

contam com o Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia (SADT), o qual oferece 

vários tipos de exames com objetivo de esclarecer o diagnóstico ou realizar 

procedimentos terapêuticos específicos para os pacientes. O SADT também é 

disponibilizado em 3 unidades isoladas, em duas clínicas/centros de 

especialidades e no Hospital Doutor Augusto Chaves. 

Os atendimentos de urgência e emergência são prestados (contínuos de 24 

horas) na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Eládio Soares, no Hospital 

Doutor Augusto Chaves, no Hospital da Divina Providência e na unidade do 

Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 

As internações são realizadas no Hospital da Divina Providência, o qual presta 

atendimentos de média e alta complexidades, além de contar com farmácia. 

O município também dispõe de duas unidades de Centro de Atenção 

Psicossocial (CAPS), sendo uma da modalidade Álcool e Drogas (CAPS AD), a 

qual é destinada ao atendimento de usuários com transtornos mentais 

decorrentes do uso e dependência de substâncias psicoativas, incluindo o álcool. 

 



 

 

Tabela 4.6 – Características dos estabelecimentos da rede pública de saúde do município de Marituba - 2019. 

Gestão Tipo Nome Bairro 
Atividade 
(complexidade) 

Atendimento 

Municipal Central de Gestão em Saúde Secretaria Municipal de Saúde Dom Aristides Alta 
Ambulatorial; 
Vigilância; Outros 

Municipal Centro de Regulação do Acesso Centro de Regulação de Marituba Centro Alta Regulação 

Estadual Centro/Unidade de Saúde Presídio Estadual Metropolitano II Centro Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde UBS Celina Lameira do Nascimento 
Novo 
Horizonte 

Básica Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde UBS José Coelho Serrão Boa Vista Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde UBS Santa Clara Santa Clara Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Betânia Pedreirinha Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Haifa Gabriel Almir Gabriel Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Nova Marituba 
Nova 
Marituba 

Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Riacho Doce Riacho Doce Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF São Francisco São Francisco Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF São João São José Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Adalúcio Calado Dom Aristides Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Bela Vista Bela Vista Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Santa Lúcia Santa Lúcia Básica Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Uriboca Uriboca Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF Cristiano Claudio Torres 
Novo 
Horizonte 

Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Centro/Unidade de Saúde USF União União Básica; Média 
Ambulatorial; SADT; 
Vigilância; Outros 



 

 

Gestão Tipo Nome Bairro 
Atividade 
(complexidade) 

Atendimento 

Municipal Centro/Unidade de Saúde Centro Saúde Dr Gilson Rufino Gonçalves Decouville Básica; Média Ambulatorial; SADT 

Municipal Centro/Unidade de Saúde Centro de Saúde Nossa Senhora da Paz Bairro Novo Básica; Média Ambulatorial; SADT 

Municipal Clínica/Centro de Especialidade Abrigo João Paulo II Dom Aristides Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Clínica/Centro de Especialidade 
Centro Especializado Odontológico 
Manuel Rocha 

Centro Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Clínica/Centro de Especialidade 
Centro de Diagnósticos e Serviços 
Especializados Ignácio Gabriel 

Centro Básica; Média Ambulatorial; SADT 

Municipal Clínica/Centro de Especialidade URE Marcello Candia Dom Aristides Básica; Média Ambulatorial; SADT 

Municipal Unidade de SADT 
Centro de Testagem e Aconselhamento 
Marituba 

Bairro Novo Básica; Média Ambulatorial 

Municipal Unidade de SADT Agência Transfusional de Marituba Dom Aristides Média Ambulatorial; SADT 

Municipal Unidade de SADT Clínica de Olhos Bairro Novo 
Básica; Média; 
Alta 

Ambulatorial; SADT 

Municipal CAPS CAPS de Marituba Dom Aristides Média; Alta Ambulatorial 

Municipal CAPS CAPS AD Padre Jaime Pereira Mirizal Média; Alta Ambulatorial 

Estadual Farmácia UDME do Hospital Divina Providência Centro Alta Outros 

Municipal Pronto Atendimento UPA Eládio Soares Almir Gabriel Média 
Ambulatorial; Urgência; 
SADT; Regulação 

Municipal Hospital Geral Hospital Doutor Augusto Chaves Centro Básica; Média 
Internação; Urgência; 
SADT 

Estadual Hospital Geral Hospital da Divina Providência Dom Aristides Média; Alta 
Ambulatorial; 
Internação; Urgência 

Municipal 
Unidade móvel de nível pré-
hospitalar na área de urgência e 
emergência 

SAMU Marituba Dom Aristides Média Urgência 

Fonte: CNES/MS (2019). 



 

 

Nota: Unidade Básica de Saúde (UBS), Unidade Saúde da Família (USF), Serviço de Apoio à Diagnose e Terapia (SADT), Unidade de Referência Estadual (URE), Centro 
de Atenção Psicossocial (CAPS), Centro de Atenção Psicossocial - Álcool e Drogas (CAPS AD), Unidade de Dispensação de Medicamentos Especializados (UDME), 
Unidade de Pronto Atendimento (UPA), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). 
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 Renda 

A participação do município no PIB, dados de 2012 da FAPESPA, no contexto 

da Região Metropolitana de Belém pontava para 3,35%, enquanto a população 

do município represente cerca de 5,6%, que sugere a debilidade do município 

no plano da produção de riqueza.   

Tabela 4.7 – Perfil do PIB na Região Metropolitana de Belém (2012) 

 

Um índice usado para avaliar a concentração de renda numa comunidade é o 

índice Geni, que aponta a diferença entre os  rendimentos dos mais pobres e 

dos  mais ricos. Numericamente, varia  de 0 a 1, sendo que 0 representa  a 

situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor  1 

significa completa desigualdade de renda, ou seja, uma só pessoa detém toda a 

renda dessa comunidade. 

De acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, a renda per capita 

média de Marituba cresceu 102,14% nas últimas duas décadas, passando de R$ 

188,99, em 1991, para R$ 254,86, em 2000, e para R$ 382,02, em 2010. Isso 

equivale a uma taxa média anual de crescimento no período de 3,77%. A taxa 

média anual de crescimento foi de 3,38%, entre 1991 e 2000, e 4,13%, entre 

2000 e 2010. A proporção de pessoas pobres, ou seja, com renda domiciliar per 

capita inferior a R$ 140,00 (a preços de agosto de 2010), passou de 57,41%, em 

1991, para 42,14%, em 2000, e para 17,02%, em 2010. A evolução da 
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desigualdade de renda nesses dois períodos pode ser descrita através do Índice 

de Gini, que passou de 0,53, em 1991, para 0,52, em 2000, e para 0,42, em 

2010. 

Conforme ilustrado na Figura 4.24, se apresenta a evolução da renda da 

população de Marituba. 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 

Figura 4.24 – Evolução da distribuição da renda da população de Marituba de 1991 a 2010. 

De acordo com os dados ilustrados na Figura 4.25, em 2010, embora tenha 

apresentado a menor renda média domiciliar da ACP de Belém, Marituba 

registrou o menor Índice de Gini, indicando uma menor concentração de renda. 

Enquanto na capital paraense a renda média foi de R$ 853,82 (1,67 salário 

mínimo) e o Índice de Gini figurou 0,610, em Marituba a renda média equivaleu 

a R$ 382,02 (0,75 salário mínimo) e o Índice de Gini figurou 0,420. 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 
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Figura 4.25 – Renda domiciliar per capita e Índice de Gini dos municípios da ACP de Belém e do estado 
do Pará - 2010. 

Os indicadores relevantes na análise da condição da população no sistema 

produtivo são a taxa de atividade e a taxa de desocupação. A primeira refere-se 

ao percentual da população acima de 10 anos que é considerada 

economicamente ativa (que exerceu alguma atividade econômica, com ou sem 

remuneração em dinheiro ou benefícios, ou que estava buscando inserir-se no 

mercado de trabalho). Já a taxa de desocupação é o percentual da população 

economicamente ativa que está desocupada, ou ainda, desempregada. 

De acordo com os dados ilustrados na Figura 4.26, tal como no conjunto 

paraense, em Marituba a taxa de atividade da população acima de 10 anos 

equivaleu a aproximadamente 53% em 2010. Já o percentual de desempregados 

do município foi significativo, equivalendo a 15,2%, o maior índice registrado na 

ACP de Belém. 

 
Fonte: PNUD/IPEA/FJP (2013). 

Figura 4.26 – Taxa de atividade da população acima de 10 anos (economicamente ativa) e de 
desocupação da população economicamente ativa, dos municípios da ACP de Belém e do estado do 

Pará - 2010. 

Tendo em vista os indicadores de renda, especialmente os relativos à pobreza, 

pode-se afirmar que o Programa Bolsa Família12 do Governo Federal exerce um 

papel relevante para a população maritubense. O Bolsa Família consiste num 

programa de transferência condicionada de recursos financeiros que beneficia 

famílias pobres (com renda per capita de até R$ 178,00) e extremamente pobres 

 

12 O Programa Bolsa Família foi criado em 2004, por meio da Lei Federal Nº 10.836/2004, posteriormente 
integrando Plano Brasil Sem Miséria do Governo Federal, instituído pelo Decreto Federal Nº 7.492/2011, 
que tem por objetivo superar a extrema pobreza do país baseando-se na garantia de renda, inclusão 
produtiva e no acesso aos serviços públicos. 
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(com renda per capita de até R$ 89,00) inscritas no Cadastro Único para 

Programas Sociais do Governo Federal13. (SAGI/MC, 2019) 

No município de Marituba, de acordo com a Secretaria de Avaliação e Gestão 

da Informação do Ministério da Cidadania (SAGI/MC), no mês de março de 2019, 

o total de famílias inscritas no Cadastro Único era de 24.613. Destaca-se que 

estas famílias somaram 62.153 pessoas, o que equivale a aproximadamente 

48% da população maritubense estimada no ano de 2018 (SAGI/MC, 2019; 

IBGE, 2018b). 

No mês de abril de 2019, 14.009 famílias foram beneficiadas pelo Bolsa Família 

em Marituba (11% da população), correspondendo à cobertura total da 

estimativa de famílias pobres do município. O valor médio do benefício por 

família equivaleu a R$ 173,49 e o total transferido pelo Governo Federal em 

benefícios às famílias atendidas foi de R$ 2.430.354,00. (SAGI/MC, 2019) 

A definição e execução das políticas de assistência social no âmbito estadual 

são de responsabilidade da Secretaria de Estado de Assistência Social, 

Trabalho, Emprego e Renda do Pará (SEASTER/PA). Na esfera municipal a 

implementação destas políticas é de competência da Secretaria Municipal de 

Assistência Social (SEMAS). (SEASTER/PA, 2019; PMM, 2014) 

No que diz respeito à rede de atendimento socioassistencial da população 

maritubense, segundo os dados do Cadastro Nacional do Sistema Único de 

Assistência Social do Ministério da Cidadania (CADSUAS/MC), apresentados na 

Tabela 4.8, o município conta com 6 estabelecimentos. 

Em Marituba a rede de Proteção Social Básica, destinada a pessoas em situação 

de vulnerabilidade social, é composta pelos Centros de Referência de 

Assistência Social (CRAS). Já a rede de Proteção Social Especial, destinada a 

 

13 O Cadastro Único foi instituído pelo Decreto Federal Nº 6.135/2007 e é um instrumento de identificação 
e caracterização socioeconômica das famílias de baixa renda, em especial daquelas cujas rendas mensais 
não extrapolam meio salário mínimo, que permite ao poder público a formulação e implementação de 
políticas específicas voltadas à redução das vulnerabilidades sociais. O Cadastro Único é a principal 
ferramenta do Governo Federal para seleção e inclusão dos beneficiários de programas sociais. A 
Secretaria Nacional de Renda de Cidadania estima as famílias pobres com perfil de atendimento para o 
Programa Bolsa Família a partir dos dados do Censo Demográfico de 2010, considerando tanto a renda 
familiar de até R$ 179,00 por pessoa quanto um coeficiente de volatilidade de renda (SAGI/MC, 2019). 
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pessoas em situação de risco pessoal ou social ou que tiveram seus direitos 

violados, é composta pelo Centro de Referência Especializado de Assistência 

Social (CREAS) e pela unidade de acolhimento de crianças e adolescentes. 

(SEDS/MC, 2019) 

Tabela 4.8 – Características dos estabelecimentos da rede pública socioassistencial 
do município de Marituba – 2019. 

Tipo Nome Bairro Proteção Social 

CRAS Déa Rebello Almir Gabriel Básica 

CRAS Dom Vicente Zico Boa Vista Básica 

CRAS Emmanuel Rocha Decouville Básica 

CRAS Gedovar Nazzari Dom Aristides Básica 

CREAS Marituba Mirizal Especial 

Unidade de 
acolhimento 

Marituba Centro Especial 

Fonte: CADSUAS/MC (2019). 

Nota: Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social (CREAS) 

Indicadores socioeconômicos do progresso social, necessidades básicas e 

outros, de Marituba e municipios da RMB são apresentados na  

Tabela 4.9 – Indicadores da situação socioeconômica de Marituba e municípios da RMB (2012) 

 

Como se pode constatar, Marituba apresenta um índice de necessidades 

humanas básicas inferior ao dos restantes municípios da RMB, embora superior 

à média do Estado do Pará. 
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 Segurança 

Para analisar a segurança de determinada localidade pode-se tomar como ponto 

de partida os fenômenos de criminalidade e de vitimização. Uma forma de avaliar 

a magnitude destes fenômenos é pela análise do coeficiente de ocorrências 

policiais (número total de ocorrências por cem mil habitantes). 

De acordo com os últimos dados da Secretaria de Estado da Segurança Pública 

e da Defesa Social do Pará (SEGUP/PA), disponibilizados pela Fundação 

Amazônia de Amparo a Estudos e Pesquisas (FAPESPA) e ilustrados na Figura 

4.27, tal como no contexto da ACP de Belém, em Marituba os índices de 

criminalidade foram expressivos em 2013, muitos superiores aos do conjunto 

paraense. 

Em relação aos crimes contra o patrimônio (apropriação indébita, dano, esbulho 

possessório, estelionato, extorsão, furto, latrocínio, outras fraudes, receptação, 

roubo e sequestro relâmpago), no ano analisado, enquanto o coeficiente do 

conjunto estadual foi de 2.874 ocorrências/cem mil habitantes, em Marituba 

correspondeu a 4.181 ocorrências/por cem mil habitantes. 

No que se refere aos crimes contra a pessoa (ameaça, calúnia, cárcere privado, 

constrangimento ilegal, difamação, homicídio, injúria, lesão corporal, maus 

tratos, rixa, tentativa de homicídio e violação de domicílio), em 2013 foram 

registradas 1.336 ocorrências/cem mil habitantes em Marituba. 

No caso dos crimes violentos (homicídio, tentativa de homicídio, latrocínio, roubo 

e estupro), Marituba registrou 2.698 ocorrências/cem mil habitantes em 2013, 

quase o dobro do coeficiente do conjunto do Pará (1.373). 
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Fonte: SEGUP/PA apud FAPESPA (2015). 

Figura 4.27 – Coeficiente de ocorrências policiais, por tipo de ocorrência, dos municípios da ACP de 
Belém e do estado do Pará - 2013. 

Especificamente em relação aos homicídios, os coeficientes são ainda mais 

alarmantes, tanto da população total como da população jovem (15 a 29 anos). 

Conforme ilustrado na Figura 4.28, no período 2012/2016, Marituba registrou as 

maiores médias dos coeficientes de homicídios da ACP de Belém, que, por sua 

vez, superaram as do conjunto paraense. 

Em Marituba, a média do coeficiente de homicídios da população total equivaleu 

a 83 casos/cem mil habitantes. Já entre os jovens entre 15 e 29 anos, a média 

foi de 176 casos/cem mil habitantes. 

 
Fonte: DATASUS/MS (2019). 

Figura 4.28 – Média dos coeficientes de homicídios da população total e da população jovem (15 a 29 
anos) dos municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 2012/2016. 

A definição e execução das políticas de segurança pública no âmbito estadual 

são de responsabilidade da SEGUP/PA. Na esfera municipal a implementação 
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destas políticas é de competência da Secretaria Municipal de Segurança Pública 

e Mobilidade Urbana (SEGMOB). 

A rede de segurança pública de Marituba é composta por organizações das 

esferas governamentais municipal e estadual. No âmbito da SEGMOB, o poder 

público municipal atua por meio da Guarda Municipal de Marituba e da Diretoria 

Municipal de Trânsito (DIRETRAN). Já o poder público estadual atua por meio 

da Polícia Civil do Estado do Pará (PCPA), da Polícia Militar do Estado do Pará 

(PMPA) e do Corpo de Bombeiros do Estado do Pará (CBMPA). 

A Guarda Municipal de Marituba foi criada em 2015, por meio da Lei Municipal 

Nº 318/2015, e é responsável pela proteção de bens, serviços, logradouros 

públicos e instalações municipais. Por usa vez, a DIRETRAN controla e fiscaliza 

o trânsito e o tráfego de Marituba. (PMM, 2014, 2015) 

No que diz respeito à Polícia Civil, órgão responsável pelas ações de 

policiamento investigativo, Marituba é sede da 15ª Seccional Urbana, uma das 

15 subdivisões da Diretoria de Polícia Metropolitana da PCPA. Localizada no 

bairro Centro de Marituba, a 15ª Seccional Urbana atua em 3 delegacias: 

Delegacia de Polícia de Decouville, situada no próprio município, no bairro 

Decouville; Delegacia de Polícia Benevides e Delegacia de Polícia Benfica, 

ambas situadas em Benevides. (PCPA, 2019) 

As ações de policiamento ostensivo e preventivo são realizadas pelo 21° 

Batalhão de Polícia Militar – Marituba, um dos 36 batalhões da PMPA, situado 

no bairro Centro de Marituba. (PMPA, 2019) 

Já as ações de prevenção e combate a incêndios, buscas, salvamentos, 

socorros públicos e defesa civil são executadas pelo 25º Grupamento Bombeiro 

Militar – Marituba, um dos 30 grupamentos do CBMPA, localizado no bairro 

Decouville. (CBMPA, 2019) 

Cabe mencionar que Marituba abriga 4 unidades prisionais da Superintendência 

do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (SUSIPE), autarquia vinculada à 

SEGUP/PA, responsável pela implementação e execução das políticas 

penitenciárias do estado. Localizado no bairro Decouville, o complexo 
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penitenciário de Marituba é composto pelos Presídios Estaduais Metropolitanos 

I, II e II, além do Centro de Reeducação Feminino de Marituba (regime 

semiaberto). (SUSIPE, 2019) 

 Habitação 

Nos últimos anos a questão da habitação em Marituba teve uma evolução muito 

positiva com a finalização de diversos empreendimentos que se encontravam 

paralizados, devido ao dinamismo da gestão municipal. Essa é uma das razões 

de crescimento acelerado do município nos últimos anos, com a fixação de 

milhares da famílias pela existência de habitações consolidadas disponíveris.  

Pode constatar-se que os dados do último Censo Demográfico do IBGE (2010), 

apresentava Marituba com déficits de cobertura dos serviços de saneamento 

básico, especialmente nos componentes abastecimento de água e esgotamento 

sanitário, além de elevado número de ocupações irregulares. 

Considerando a condição de ocupação, conforme ilustrado na Figura 4.29, em 

2010 cerca de 80% dos domicílios de Marituba era próprio (de propriedade, total 

ou parcial, de um ou mais moradores, integralmente pago ou não), índice 

semelhante aos registrados nos conjuntos estadual e da ACP de Belém. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Figura 4.29 – Proporção de domicílios, por condição de ocupação, do município de Marituba, da ACP de 
Belém e do estado do Pará - 2010. 

No que se refere ao material das paredes externas dos domicílios, conforme 

ilustrado na Figura 4.30, assim como no conjunto da ACP de Belém, em Marituba 

mais de 60% dos domicílios apresentava paredes de alvenaria com revestimento 

(2010). 
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Fonte: IBGE (2010). 

Figura 4.30 – Proporção de domicílios, por tipo de material das paredes externas, do município de 
Marituba, da ACP de Belém e do estado do Pará - 2010. 

Quanto ao abastecimento de água, tal como ilustrado na Figura 4.31, menos de 

40% dos domicílios de Marituba contava com abastecimento por rede geral em 

2010, índice bem inferior aos registrados nos conjuntos da ACP de Belém 

(62,8%) e do Pará (47,9%). As principais alternativas de abastecimento foram os 

poços ou nascentes. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Figura 4.31 – Proporção de domicílios, por tipo de abastecimento de água, do município de Marituba, da 
ACP de Belém e do estado do Pará - 2010. 

Em relação ao esgotamento sanitário, conforme ilustrado na Figura 4.32, em 

2010 menos de 5% dos domicílios de Marituba contava com lançamento em rede 

geral de esgoto ou pluvial, proporção também inferior às registradas nos 

conjuntos da ACP de Belém (28,1%) e do Pará (10,2%). A grande maioria fazia 

uso de fossas rudimentares, o que torna passível a contaminação do solo e da 

água subterrânea. 
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Fonte: IBGE (2010). 

Figura 4.32 – Proporção de domicílios, por tipo de esgotamento sanitário, do município de Marituba, da 
ACP de Belém e do estado do Pará - 2010. 

Tal como ilustrado na Figura 4.33, a proporção de domicílios de Marituba sem 

banheiro ou sanitário era irrisória em 2010, inferior a 2%, índice semelhante ao 

registrado no conjunto da ACP de Belém. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Figura 4.33 – Proporção de domicílios, por existência de banheiro ou sanitário, do município de Marituba, 
da ACP de Belém e do estado do Pará - 2010. 

Sobre o destino dos resíduos sólidos, conforme ilustrado na Figura 4.34, 

aproximadamente 90% dos domicílios de Marituba contava com sistema de 

coleta em 2010. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Figura 4.34 – Percentagem de domicílios com coleta de resíduos sólidos no município de Marituba, na 
ACP de Belém e no Estado do Pará - 2010. 
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Atualmente a cobertura do serviço de coleta de resíduos é praticamente de 

100%, havendo, isso sim, carência de meios para que a frequência da coleta 

seja a adequada. 

Na Figura a seguir apresenta-se o nível de cobertura da rede elétrica. 

 
Fonte: IBGE (2010). 

Figura 4.35 – Percentagem de domicílios com rede de energia elétrica no município de Marituba, na ACP 
de Belém e no Estado do Pará - 2010. 

Conforme se pode constatar pela Figura 4.35, a cobertura com energia elétrica 

em Marituba é quase 100%, similar à dos restantes municípios da ACP de 

Belém. 

Dados de 2010, apresentavam aproximadamente 77% da população 

maritubense a residir em locais precários e de forma inadequada, o maior índice 

registrado no estado paraense. Conforme apresentado na Tabela 4.10, o 

município contava com 22 aglomerados subnormais, caracterizados pela 

ocupação irregular e precariedade na oferta de serviços públicos essenciais 

(saneamento básico e energia elétrica)14. Juntos, estes aglomerados abrigavam 

21,2 mil domicílios. No entanto, esta situação alterou-se nos últimos anos para 

melhor. 

Com efeito, segundo as estimativas da Companhia de Habitação do Estado do 

Pará (COHAB/PA), em 2010 o déficit habitacional absoluto de Marituba era de 

4.895 domicílios (17,9%). Este déficit refere-se à quantidade necessária de 

moradias que devem ser repostas por apresentarem habitações precárias, 

 

14 O IBGE (2010) classificou como aglomerado subnormal cada conjunto constituído de, no mínimo, 51 
unidades habitacionais carentes, em sua maioria, de serviços públicos essenciais, ocupando ou tendo 
ocupado, até período recente, terreno de propriedade alheia (pública ou particular) e estando dispostas, em 
geral, de forma desordenada e densa. 
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coabitação familiar, ônus excessivo com aluguel e adensamento excessivo em 

imóveis alugados15. (COHAB/PA, 2014) 

Tabela 4.10 – Quantidade de domicílios em aglomerados subnormais, por 
aglomerado, do município de Marituba – 2010. 

Aglomerado Subnormal Domicílios (nº total) 

Agrovila Riacho Doce 111 

São Francisco 753 

Dom Aristides 1.613 

Nova União 3.870 

Marituba I 870 

Bairro Novo 1.653 

Agrovila São Pedro 230 

Novo Horizonte 577 

Invasão do Decouville 239 

Conjunto Jardim Imperial 625 

Parque das Palmeiras 721 

Beija Flor 1.280 

Almir Gabriel 3.109 

Conjunto Nova Marituba 895 

Pedreirinha 1.019 

Mário Couto 716 

Centro 632 

Invasão Vida Nova 108 

Invasão Uriboca 475 

Invasão Santa Lúcia I e II 152 

Invasão Guara-Suco 810 

Invasão Santa Clara 762 

TOTAL 21.220 

Fonte: IBGE (2010). 

A definição e execução das políticas de habitação no âmbito estadual são de 

responsabilidade da COHAB/PA. Na esfera municipal a implementação destas 

 

15 Vale ressaltar que no cálculo do déficit habitacional não é considerada a inadequação de moradias, a 
qual está relacionada aos problemas na qualidade do imóvel quanto à garantia de condições adequadas 
de habitabilidade. 
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políticas é de competência da Secretaria Municipal de Habitação (SEHAB). 

(COHAB/PA, 2019a; PMM, 2014). 

O município de Marituba conta com dois importantes projetos habitacionais de 

interesse social executados por meio de parceria entre a COHAB/PA e a SEHAB, 

quais sejam, o Projeto de Regularização Fundiária – Almir Gabriel e o 

empreendimento Residencial Viver Melhor Marituba. 

O Projeto de Regularização Fundiária – Almir Gabriel prevê a regularização de 

1500 ocupações urbanas consolidadas do bairro Almir Gabriel, que tem 

atualmente 3.201 moradias, sobretudo de famílias de baixa renda. De acordo 

com informações da COHAB/PA (2019), até o momento foram executas as 

etapas de reuniões de orientação, topografia, cadastro físico e cadastro social, 

sendo que ainda serão necessárias as etapas de coleta de documentos, reunião 

de pactuação, elaboração e aprovação do projeto, assinatura de títulos e envio 

ao cartório e entrega de títulos. 

Apresenta-se na foto da Figura a seguir a imagem aérea do do bairro Almir 

Gabriel, objeto de regularização fundiária. O bairro está consolidado. 
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Figura 4.36 – Bairro Almir Gabriel (Google) 

O bairro Residencial Viver Melhor Marituba é o maior dos empreendimentos 

habitacionais mais recentes do município de Marituba, implementado no âmbito 

do Programa Minha Casa, Minha Vida16 do Governo Federal dirigido a famílias 

de baixo rendimento com necessidade de moradia. Situado no km 15 da rodovia 

BR-316, no bairro Novo Horizonte, o empreendimento conta com 147 torres de 

4 andares com 3744 apartamentos. 

 

16 O Programa Minha Casa, Minha Vida foi criado em 2009, por meio da Lei Federal Nº 11.977/2009, com 
o objetivo de reduzir o déficit habitacional brasileiro (BRASIL, 2009). 
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Apresenta-se na Figura 4.37 a vista aérea do bairro Viver Melhor, delimitado a 

vermelho na foto, ao lado direito inferior pode ver-se os condomínios Salinas, 

Soure e Algodoal (condomínios fechados). 

 
Figura 4.37 – Panorama aéreo do Bairro Viver Melhor 

Total Viver Melhor Torres 32 ap Torres 16 ap População 

Tipologia 4 pisos 4 pisos  

Sul 47 16 6.144 

Norte 70 16 9.984 

Total 117 32       16.128 

Apartamentos 3744 512   

Na Figura a seguir apresenta-se uma vista da área norte do Bairro Viver Melhor. 
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Figura 4.38 – Vista aérea da zona Norte do Bairro Viver Melhor 

A infraestrutura conta com estação de tratamento de água e ETE operadas pela 

COSANPA. Ainda não foram construídos os equipamentos e serviços de 

educação, lazer e saúde previstos.  

No quadrante sudeste foram construídos 3 condomínios fechados: Salinas, 

Soure e Algodoal, constituídos por 91 torres de 4 pisos e 81 blocos de 

apartamentos duplex e com uma população estimada de 6.229 habitantes. 

  Torres 16 ap duplex População 

Soure 20 38 1470 

Algodoal 40  2560 

Salinas 31 43 2199 

 

Apresenta-se na Erro! A origem da referência não foi encontrada. a vista aérea dos 

condomínios Salinas, Soure e Algodoal, adjacente ao bairro Viver Melhor. 
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Figura 4.39 – Planta de localização dos condomínios fechados Salinas, Algodoal e Soure, na Direcional. 
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Outro bairro recente de moradias do Programa Minha Casa Minha Vida, é o Bairro 

Uriboca com 981 moradias e população estimada de 3.720 habitantes. 

Apresenta-se na Figura 4.40 a vista aérea do bairro Uriboca. 

 

Figura 4.40 – Vista aérea do bairro Uriboca 

 

Do crescimento induzido faz igualmente parte o condomínio Citá Maris, com acesso pela 

Rodovia BR 316. 

O condomínio tem 47 torres de 4 pisos e 20 apartamentos cada torre com infraestruturas 

de tratamento de água e de esgoto. Tem uma população estimada de 3.290 habitantes. 

Apresenta-se na Figura 4.41 a vista aérea do condomínio Citá Maris em Marituba. 
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Figura 4.41 – Condomínio Cita Maris com 47 torres de 4 pisos  
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4.3 Aspectos Socioeconômicos 

 Sistema produtivo 

O Produto Interno Bruto (PIB) corresponde à soma de toda a riqueza (bens, 

produtos e serviços) produzida por uma determinada região em um período 

determinado, constituindo um dos principais indicadores de potencial econômico. 

De acordo com os dados apresentados na Tabela 4.11, em 2016 o município de 

Marituba totalizou um PIB de R$ 1,7 bilhões, que correspondeu 3,9% do PIB da 

ACP de Belém e a 1,2% do PIB do Pará. Este montante foi o segundo menor 

registrado na ACP de Belém (superando apenas o valor de Benevides), mas 

situou Marituba na 13ª posição do ranking dos 144 municípios paraenses (IBGE, 

2016). 

Apesar da relativamente baixa contribuição de Marituba na economia da ACP de 

Belém, no período 2014/2016 o PIB do município cresceu quase 22%, índice 

superior ao registrado no conjunto estadual (10,8%). 

Tabela 4.11 – Produto Interno Bruto (PIB) dos municípios da ACP de Belém e do estado do Pará - 2014 a 
2016. 

Unidade 

Ano / PIB (mil reais) 

2014 2015 2016 
Variação 

2014/2016 (%) 

Ananindeua 5.772.894 6.222.672 6.710.890 16,2 

Barcarena 3.902.985 5.513.144 5.012.997 28,4 

Belém 28.687.488 29.215.036 29.426.953 2,6 

Benevides 1.050.325 1.202.057 1.289.648 22,8 

Marituba 1.418.283 1.592.877 1.728.664 21,9 

ACP de Belém 40.831.975 43.745.786 44.169.152 8,2 

PARÁ 124.584.945 130.899.505 138.068.008 10,8 

Fonte: IBGE (2014, 2015b, 2016). 

O valor adicionado bruto (VAB) a preços básicos do PIB diz respeito ao valor que 

a atividade agrega aos bens e serviços consumidos no seu processo produtivo 

e é obtido pela diferença entre o valor da produção e o consumo intermediário. 

A distribuição do VAB, segundo os principais setores de atividades, indica o 

desempenho da economia. 
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Conforme os dados apresentados na Tabela 4.12, tal como nos conjuntos da 

ACP de Belém e do Pará, em Marituba o setor de serviços (setor terciário) 

continua sendo o principal responsável pelo montante do VAB. No período 

2014/2016 a participação deste setor na economia municipal correspondeu a 

mais de 80%, sendo que no último ano analisado foi de aproximadamente 90%. 

Embora prevaleça a participação do setor de serviços, o setor da indústria (setor 

secundário) também é relevante na geração da renda interna de Marituba. 

Apesar queda no período analisado, em 2016 a indústria foi responsável por 

9,8% do montante. 

Vale destacar que atualmente a atividade industrial da ACP de Belém está 

concentrada na capital paraense e nos municípios de Barcarena e Ananindeua, 

territórios que abrigam três dos quatro Distritos Industriais presentes no Pará 

(CODEC/PA, 2019). 

Já o setor da agropecuária (setor primário) apresenta participação irrisória na 

economia de Marituba – tal como nos demais municípios da ACP de Belém –, 

sendo que no período analisado correspondeu a menos de um por cento do 

montante do VAB. 

Tabela 4.12 – Composição do valor adicionado bruto (VAB), por setor, dos municípios da ACP de Belém e 
do estado do Pará - 2014 a 2016. 

Unidade Setor 
Ano / VAB (%) 

2014 2015 2016 

Ananindeua 

Agropecuária 0,2 0,2 0,2 

Indústria 20,1 20,5 17,6 

Serviços 79,7 79,2 82,2 

Barcarena 

Agropecuária 2,5 2,1 2,1 

Indústria 52,6 63,6 57,9 

Serviços 44,8 34,3 40,0 

Belém 

Agropecuária 0,2 0,3 0,2 

Indústria 17,7 17,5 14,9 

Serviços 82,1 82,2 84,9 

Benevides 

Agropecuária 0,6 0,6 0,6 

Indústria 43,4 39,9 37,6 

Serviços 56,0 59,5 61,8 

Marituba 

Agropecuária 0,3 0,3 0,1 

Indústria 15,0 12,2 9,8 

Serviços 84,7 87,5 90,1 
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Unidade Setor 
Ano / VAB (%) 

2014 2015 2016 

ACP de Belém 

Agropecuária 0,5 0,5 0,4 

Indústria 21,7 24,0 20,3 

Serviços 77,9 75,5 79,3 

PARÁ 

Agropecuária 11,9 12,3 13,8 

Indústria 29,5 28,0 25,3 

Serviços 58,6 59,7 61,0 

Fonte: IBGE (2014, 2015b, 2016). 

A Figura 4.42 ilustra a evolução do PIB e da composição setorial do VAB do 

município de Marituba no período analisado. 

 
Fonte: IBGE (2014, 2015b, 2016). 

Figura 4.42 – Evolução do Produto Interno Bruto (PIB) e da composição do valor adicionado bruto (VAB), 
por setor, do município de Marituba - 2014 a 2016. 

No que diz respeito às atividades econômicas exercidas pela população ocupada 

– que se refere à população que trabalha, com ou sem remuneração em dinheiro 

ou benefícios –, de acordo com os dados do último Censo Demográfico, 

ilustrados na Figura 4.43, em Marituba destacam-se as atividades dos setores 

terciário e secundário. 

Em 2010, dos 40.003 trabalhadores maritubenses, 79,7% foram mobilizados 

pelo setor terciário. As atividades exercidas deste setor compreenderam, 

principalmente: comércio (25% do total de ocupados), serviços domésticos (8% 

do total de ocupados), transporte terrestre (6,9% do total de ocupados), 
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administração pública (6,7% do total de ocupados) e educação (6% do total de 

ocupados). (IBGE, 2010) 

Já o setor secundário mobilizou 17,5% dos trabalhadores do município, 

prevalecendo as atividades da construção civil (11,7% do total de ocupados) e 

da indústria da transformação (5% do total de ocupados), com destaque para as 

fabricações de produtos alimentícios e de móveis e para a confecção de 

vestuário. (IBGE, 2010). 

O setor primário mobiliza apenas 2,8% dos trabalhadores do município, em 

atividades da agricultura (IBGE, 2010). 

Em relação à ocupação, como se apresenta na Figura 4.43, em 2010 os 

empregados somavam 73,7% dos trabalhadores maritubenses, dos quais 23% 

não contava com carteira de trabalho assinada. Também se destacaram no 

município os trabalhadores na condição de conta própria, que corresponderam 

a 23,5% do total de ocupados. 

  

Fonte: IBGE (2010). 

Figura 4.43 – Ocupação da população, por setor da economia e posição da ocupação, do município de 
Marituba - 2010. 

 

No contexto nacional, de um modo geral, o tamanho das economias municipais 

está relacionado ao contingente populacional e ao desenvolvimento de 

atividades importantes do setor secundário, como as industriais. Apesar de 

incorporar a ACP de Belém e de contar com uma população estimada em 
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aproximadamente 129 mil habitantes, Marituba apresenta uma estrutura 

econômica pouco dinâmica. 

Tal como muitos municípios conurbados, Marituba ainda constitui uma “cidade-

dormitório”, apresentando inchaço populacional, ocupações irregulares, 

problemas de saneamento básico e, conforme apontado adiante, baixa receita 

de arrecadação tributária e forte dependência de recursos do Governo Federal. 

 Principais Atividades Econômicas 

Setor Terciário 

Além da relevância na composição da economia municipal, o setor terciário é o 

principal gerador de emprego e renda de Marituba. De acordo com os dados do 

Cadastro Central de Empresas (CEMPRE) do IBGE, em 2015, das 848 unidades 

empresariais locais cadastradas no município de Marituba, 694 (81,8%) 

pertenciam ao setor terciário. (IBGE, 2015a) 

Este índice refere-se principalmente ao comércio varejista, que contabilizou 234 

unidades (27,6% do total). Também se destacaram as unidades de comércio por 

atacado (95 unidades; 11,2% do total), de transporte rodoviário de carga (68 

unidades; 8% do total), de educação (50 unidades; 5,9% do total), de comércio 

de peças e acessórios para veículos automotores (49 unidades; 5,8% do total) e 

de organizações associativas (42 unidades; 5% do total). (IBGE, 2015a). 

Setor Secundário 

Em 2015, segundo os dados do CEMPRE, 154 (18,2%) das 848 unidades 

empresariais locais cadastradas no município pertenciam ao setor secundário. 

(IBGE, 2015a) 

Neste setor, destacam-se as unidades da indústria de transformação (98 

unidades; 11,6% do total) e da construção civil (52 unidades; 6,14% do total). No 

caso da indústria de transformação, prevalecem as fábricas de produtos 

alimentícios (15 unidades; 1,8% do total), de produtos minerais não-metálicos 

(14 unidades; 1,7% do total) e de produtos de madeira (11 unidades; 1,3% do 
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total), assim como as atividades de manutenção, reparação e instalação de 

máquinas e equipamentos (15 unidades; 1,8% do total). (IBGE, 2015a) 

Cabe ressaltar que a representatividade do setor secundário na economia de 

Marituba possivelmente será alavancada nos próximos anos, em função da 

criação de um Distrito Industrial no município, o qual será instalado em regime 

de parceria entre os poderes públicos municipal e estadual. 

De acordo com informações da PMM, o Distrito Industrial de Marituba abrangerá 

uma área de 432 hectares, situada no km 4 da Alça Viária (PA-483), e deverá 

suportar cerca de 300 empreendimentos, gerando 2 mil empregos diretos e 

indiretos (PMM, 2016b). O Distrito será dividido em 4 polos, quais sejam: 

• Logística – para atender transportadoras da Região Metropolitana 

de Belém; 

• Movelaria – Medium Density Fiberboard (MDF), High Density 

Fiberboard (HDF) e madeiras certificadas; 

• Produtos Naturais – dendê, açaí, castanha do Pará e cacau, além 

de perfumarias; 

• Segmentos destinados à micro e pequenos empreendedores do 

município. 

No Distrito também serão implantadas unidades do Serviço Social da Indústria 

(SESI) e do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), um polo da 

UFPA, um Centro de Convenções com capacidade para 500 pessoas, além de 

um Parque de Exposições, no qual serão expostos os itens produzidos no local 

(PMM, 2016b) 

Conforme noticiado, em março de 2018 a PMM, a Companhia de 

Desenvolvimento Econômico do Pará (CODEC/PA) e a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento Econômico, Mineração e Energia do Pará (SEDEME/PA) 

acordaram os termos da parceria para a instalação do Distrito (SEDEME/PA, 

2018). Recentemente, em fevereiro de 2019, técnicos da PMM e da SEDEME/PA 

se reuniram para retomar as ações de instalação (PMM, 2019). 
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A viabilização da criação do Distrito, assim como o fomento da atividade 

industrial no município estão a cargo da Companhia de Desenvolvimento 

Industrial de Marituba (CODIM), instituída por meio da Lei Municipal Nº 

372/2016, subordinada diretamente ao Prefeito (PMM, 2016a). 

Setor Primário 

Com participação inexpressiva na economia de Marituba, segundo os dados do 

CEMPRE, o setor primário não contabilizou unidades empresarias no município 

em 2015 (IBGE, 2015a). 

Em relação às produções do setor, de acordo com os últimos dados do IBGE, 

em 2017 Marituba registrou alguns poucos produtos da pecuária, da agricultura, 

do extrativismo vegetal e da aquicultura. 

Em termos de valores monetários contabilizados, a produção de origem animal 

é a que mais se destaca no município. Em 2017 a produção de origem animal 

totalizou R$ 793 mil, sendo que 96,3% deste valor foi referente à produção de 

235 mil dúzias de ovos de galinha e o restante à produção de 24 mil litros de 

leite. Em relação aos rebanhos, o efetivo mais expressivo foi o de galináceos (85 

mil cabeças), mas também estavam presentes efetivos de suínos (290 cabeças), 

bovinos (245 cabeças) e equinos (17 cabeças). (IBGE, 2017b) 

No ano analisado, a produção agrícola totalizou R$ 257 mil, cujo valor foi 

referente exclusivamente ao rendimento do cultivo de 90 toneladas de açaí. O 

açaí também foi responsável pelo valor total da produção extrativista 

contabilizada no município, que equivaleu a R$ 38 mil, referente a 20 toneladas 

do fruto. Já a produção aquícola totalizou R$ 154 mil, valor exclusivamente 

referente ao rendimento da produção de 22 toneladas de tambaqui. (IBGE, 

2017b, 2017c, 2017d). 

Apresenta-se nas plantas a seguir a localização das unidades comerciais e 

industriais de Marituba, cadastrada como grandes geradores de resíduos. 
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A georeferenciaçlão realizada pela SEMMA, permitirá o estabelecimento do 

programa de Logística Reversa, já em curso parcialmente e com objetivo de ser 

estendido a todo o município. 

  



 

116 

 

 
Figura 4.44 – Mapa dos estabelecimentos de comércio e pequena indústria de Marituba 
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Figura 4.45 – Mapa de atividades comerciais e pequena indústria em Marituba e respetivos bairros 
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Figura 4.46 – Atividades comerciais e pequena indústria no Bairro Novo, Marituba (fonte: SEMMA) 
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Figura 4.47 – Atividades comerciais e pequena indústria nos bairros Mirizal e Boa Vista, Marituba (SEMMA, 2019) 
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Figura 4.48 – Mapa das atividades comerciais e pequena indústria no bairro Centro, Marituba (SEMMA, 2019) 
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Figura 4.49 – Mapa de atividades comerciais e pequena indústria no bairro Decouvile, Marituba 
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Figura 4.50 – Mapa de atividades comerciais e pequena indústria nos bairros S. João e Cittá Maris, Marituba (SEMMA, 2019) 
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 Finanças Municipais 

No que diz respeito à composição e origens dos recursos municipais, conforme 

os dados do Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público 

Brasileiro da Secretaria do Tesouro Nacional (SICONFI/STN), apresentados na 

Tabela 4.13, as receitas correntes de Marituba totalizaram R$ 283,2 milhões em 

2017. Deste total, quase 70% foi proveniente de transferências 

intergovernamentais, o que evidencia uma elevada dependência orçamentária 

do município em relação a estes recursos. 

Os repasses multigovernamentais equivaleram a 28,2% do total das receitas e 

referem-se ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Os repasses 

da União somaram 24,3% das receitas, sendo 13,1% relativo à cota-parte do 

Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 8,1% ao Fundo Nacional de 

Saúde, 1,6% ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, 0,8% ao 

Fundo Nacional de Assistência Social, 0,1% ao Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS), 0,1% à cota-parte da exploração de recursos 

naturais e 0,4% à outras transferências da União. Já os repasses do Estado 

corresponderam a 15,6% do total das receitas correntes, sendo 13,6% referente 

à cota-parte do ICMS, 1,1% à cota-parte do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores (IPVA), 0,3% à cota-parte do Imposto sobre Produtos 

Industrializados (IPI), 0,2% ao Fundo Estadual de Saúde do Pará e 0,3% à outras 

transferências do Estado. 

O valor da receita tributária (arrecadação de impostos e taxas) correspondeu a 

apenas 7% do total das receitas, sendo 3,3% referente ao Imposto sobre 

Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), 1,6% ao Imposto sobre a Renda (IR), 

0,6% ao Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), 0,4% 

ao Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) e 1,1% à taxas. Cabe 

ressaltar que Marituba apresenta elevada proporção de trabalhadores no 

mercado informal, principalmente que atuam por conta própria ou que não 

possuem carteira de trabalho assinada, o que afeta diretamente a arrecadação 

municipal, assim como as condições de trabalho. 
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No que se refere às despesas correntes municipais (necessárias à manutenção 

dos serviços públicos), tal como apontado na Tabela 4.13, em Marituba foram 

despendidos R$ 253,3 milhões em 2017, sendo que aproximadamente 60% 

deste valor refere-se à despesas com pessoal e encargos sociais. 

Tabela 4.13 – Valor e composição das receitas e despesas correntes do município de 
Marituba - 2017. 

Indicador 
Valor 

Mil reais % 

Receitas Correntes 

TOTAL 283.236 100 

1. Receita tributária 19.961 7,0 

    Impostos 16.747 5,9 

   Taxas 3.214 1,1 

2. Receitas de contribuições 2.239 0,8 

3. Receita patrimonial 4.574 1,6 

4. Transferências correntes 192.892 68,1 

    União 68.868 24,3 

    Estado 44.189 15,6 

    Multigovernamental 79.835 28,2 

5. Outras receitas correntes 63.570 22,4 

Despesas Correntes 

TOTAL 253.337 100 

1. Pessoal e encargos sociais 151.532 59,8 

2. Juros e encargos da dívida 596 0,2 

3. Outras despesas correntes 101.209 40,0 
Fonte: SICONFI/STN (2017). 

A análise das despesas executadas por função sinaliza as prioridades e 

finalidades dos gastos públicos municipais. De acordo com os dados do 

SICONFI/STN, apresentados na Tabela 4.14, os maiores gastos de Marituba 

estão com as funções sociais educação e saúde, cujas participações na 

composição das despesas corresponderam, respectivamente, a 42,4% e a 

17,1% no ano analisado. Em seguida sobressaem os gastos com administração 

(15,4%) e urbanismo (13,7%). 
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Tabela 4.14 – Valor das despesas executadas, por função, do município de Marituba - 
2017. 

Função 
Valor 

Mil reais % 

Educação 113.324 42,4 

Saúde 45.764 17,1 

Administração 41.074 15,4 

Urbanismo 36.611 13,7 

Assistência Social 8.370 3,1 

Encargos Especiais 6.389 2,4 

Legislativa 5.913 2,2 

Desporto e Lazer 3.041 1,1 

Trabalho 2.087 0,8 

Habitação 1.420 0,5 

Judiciária 1.318 0,5 

Gestão Ambiental 1.222 0,5 

Cultura 348 0,1 

Agricultura 179 0,1 

Transporte 151 0,1 

TOTAL 267.209 100,0 
Fonte: SICONFI/STN (2017). 

 

4.4 Organização Social 

O município de Marituba conta com um conjunto de conselhos municipais, 

instituídos por legislação, que atuam na definição de políticas públicas setoriais 

e no acompanhamento das atividades desenvolvidas pela PMM. Os conselhos 

identificados são apresentados na Lei Municipal Nº 300/2014 (PMM, 2014) e 

estão relacionados a seguir: 

• Conselho de Contribuintes; 

• Conselhos Tutelares dos Direitos da Criança e do Adolescente; 

• Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA); 

• Conselho Municipal da Pessoa Idosa (CMPI); 

• Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS); 

• Conselho Municipal Antidrogas (COMAD); 

• Conselho Municipal de Educação (CME); 
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• Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e 

de Valorização dos Profissionais da Educação (Conselho do 

FUNDEB) 

• Conselho Municipal de Alimentação Escolar (CAE); 

• Conselho Municipal de Saúde (CMS); 

• Conselho Municipal de Transportes (CMT); 

• Conselho Municipal de Cultura (CMC); 

• Conselho Municipal de Turismo (COMTUR); 

• Conselho Municipal de Meio Ambiente (CMMA); 

• Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (COMDES); 

• Conselho Municipal de Pesca e Aquicultura (CMPA); 

• Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano (CMDU); 

• Conselho Municipal de Habitação (CMHAB); 

• Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional 

(COMSAN); 

• Conselho Municipal da Condição Feminina (CMCF); 

• Conselho Municipal de Segurança Pública (COMSEP); 

• Conselho Comunitário de Segurança Pública e Cidadania 

(CONSEG). 

No que diz respeito à sociedade civil organizada, Marituba conta com um vasto 

conjunto de organizações, dentre as quais destacam-se as associações de 

moradores, uma vez que abrangem as diversas porções do território. A Tabela 

4.15 apresenta as organizações identificadas no município. 
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Tabela 4.15 – Organizações da sociedade civil presentes no município de Marituba. 

Tipo Nome 

Associação de Moradores Associação Agrícola e Moradores Bela Vista (AAMBV) 

Associação de Moradores 
Associação da Comunidade Bom Jesus Agroecológica 
da Agricultura Familiar (ACBOJAAF) 

Associação de Moradores Associação de Moradores da Comunidade Recomeçar 

Associação de Moradores Associação de Moradores do Bairro Mirizal 

Associação de Moradores 
Associação de Moradores do Bairro Novo Horizonte 
(ASSMNH) 

Associação de Moradores Associação de Moradores do Bairro São João (AMBSJ) 

Associação de Moradores Associação de Moradores do Bairro São Pedro 

Associação de Moradores 
Associação de Moradores do Conjunto Jardim dos 
Pardais 

Associação de Moradores Associação de Moradores do Conjunto Marituba I 

Associação de Moradores 
Associação de Moradores do Conjunto Residencial 
Abutiram (AMORAB) 

Associação de Moradores 
Associação de Moradores do Conjunto Residencial 
Jardim Albatroz (AMCRA) 

Associação de Moradores Associação de Moradores do Riacho Doce 

Associação de Moradores 
Associação dos Moradores da Comunidade Nova 
Jerusalém II (AMCNJ II) 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do Bairro Canaã (AMBAC) 

Associação de Moradores 
Associação dos Moradores do Bairro Nova União 
(AMBU) 

Associação de Moradores 
Associação dos Moradores do Bairro Novo de Marituba 
(AMBNM) 

Associação de Moradores 
Associação dos Moradores do Bairro Santa Clara 
(AMBSC) 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do Bairro União 

Associação de Moradores 
Associação dos Moradores do Conjunto Beija-Flor 
(AMCOB) 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do Jardim dos Pardais 

Associação de Moradores 
Associação dos Moradores do Loteamento Jardim 
Imperial 

Associação de Moradores 
Associação dos Moradores do Residencial Almir Gabriel 
(AMORAG) 

Associação de Moradores 
Associação dos Moradores do Residencial Nova 
Decouville (AMRND) 

Associação de Moradores Associação dos Moradores do São Francisco 

Assistência e promoção 
social 

Associação Beneficente Cultural Luz e Vida 

Assistência e promoção 
social 

Associação Beneficente de Assistência Social de 
Marituba (ABASMA) 

Assistência e promoção 
social 

Associação Beneficente Frei Galvão 

Assistência e promoção 
social 

Associação Comunidade Papa João XXIII no Brasil - 
Espaço Criança é Vida 

Assistência e promoção 
social 

Associação Cultural Educacional Desportiva Geração 
Eleita 

Assistência e promoção 
social 

Associação da Pessoa com Deficiência do Município de 
Marituba (APDMA) 
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Tipo Nome 

Assistência e promoção 
social 

Associação de Desenvolvimento Solidário e Sustentável 
de Marituba (ADSMAR) 

Assistência e promoção 
social 

Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) 

Assistência e promoção 
social 

Associação Desportiva e Cultural da Amazônia 
(ADESCAM) 

Assistência e promoção 
social 

Associação dos Deficientes Auditivos, Pais, Amigos e 
Usuários de Implante Coclear do Estado do Pará 
(ADEIPA) 

Assistência e promoção 
social 

Associação Pró-Vida - Casa Lar Girassol 

Assistência e promoção 
social 

Associação Recreativa e Assistencial dos Hansenianos 
Egressos de Marituba (ARAHEM) 

Assistência e promoção 
social 

Casa de Artes 

Assistência e promoção 
social 

Centro Beneficente de Assistência à Criança e 
Adolescente de Marituba 

Assistência e promoção 
social 

Centro de Recuperação de Vidas Esperança (CERVE) 

Assistência e promoção 
social 

Grupo Solidário de Marituba 

Assistência e promoção 
social 

Instituto Amigos Movidos pela Esperança (IAME) 

Assistência e promoção 
social 

Instituto Francisco Perez 

Assistência e promoção 
social 

Instituto Fraternidade 

Assistência e promoção 
social 

Instituto Pobres Servos da Divina Providência - Centro 
Educacional e Social de Marituba (CESM) 

Assistência e promoção 
social 

Instituto Santo Antônio 

Assistência e promoção 
social 

Instituto Social Cabo Dirley 

Assistência e promoção 
social 

Instituto Social, Cultural e Artístico Eladio Soares 

Assistência e promoção 
social 

Movimento Afrodescendente do Pará – Mocambo 
(núcleo Marituba) 

Assistência e promoção 
social 

Movimento de Luta Popular Urbana (MLPU) – núcleo 
Marituba 

Assistência e promoção 
social 

Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela 
Hanseníase (MORHAN) 

Assistência e promoção 
social 

Organização Não Governamental de Inclusão Solidária 
(ONISA) 

Assistência e promoção 
social 

Rede Arte na Praça - Marituba 

Assistência e promoção 
social 

Rede Economia Solidária & Feminista do Pará (RESF-
PA) - Marituba 

Associação de classe / 
categoria profissional 

Associação de Catadores e Recicladores de Materiais 
Recicláveis e Reutilizáveis de Marituba (ACAREMA) 

Associação de classe / 
categoria profissional 

Associação Comercial, Industrial e Empresarial de 
Marituba (ACIEMA) 

Associação de classe / 
categoria profissional 

Associação dos Ambulantes do Município de Marituba 
(AAMMA) 



 

129 

 

Tipo Nome 

Associação de classe / 
categoria profissional 

Associação dos Comerciantes e Feirantes de Marituba 
(ACOFEMA) 

Associação de classe / 
categoria profissional 

Associação dos Trabalhadores Autônomos e Informais 
de Marituba (ATAIM) 

Sindicato 
Sindicato dos Mototaxistas e Moto Boy's de Marituba do 
Pará 

Religião Igreja Evangélica Pentecostal Primitiva 

Religião Paróquia Bom Pastor 

Religião Paróquia Menino Deus 

Religião Paróquia Nossa Senhora das Vitórias 

Religião Paróquia Nossa Senhora de Nazaré 
Fonte: COMUS/PMM. Situação em maio de 2018. 

 

 Solo 

Os solos de Marituba de maior importância, pela extensão que ocupam são: 

Latossolo Amarelo e Concrecionários Lateríticos. O primeiro é constituído de 

solos minerais, não hidromórficos, altamente intemperizados, profundos, bem 

drenados, com textura dominantemente média, fortemente ácidos, de baixa 

fertilidade natural e encontrados em relevo suave ondulado. O Concrecionário 

Laterítico compreende solos minerais, não hidromórficos, medianamente 

profundos ou profundos, bem drenados, com textura média e encontrados, 

normalmente, na parte superior do terreno. Sob o ponto de vista agrícola, o 

Latossolo Amarelo, apresenta boas propriedades físicas, estando suas 

limitações relacionadas à fertilidade; portanto, para a agricultura, possui boa 

potencialidade, desde que utilizadas as técnicas agronômicas do conhecimento 

público, como o uso de sementes melhoradas, aplicação de corretivos e 

fertilizantes e práticas agrícolas adequadas. O Concrecionário Laterítico, além 

da baixa fertilidade natural, possui concreções ferruginosas que dificultam o 

desenvolvimento das raízes e uso de implementos agrícolas.  

 Geologia e relevo dominantes  

O relevo do município de Marituba é o mesmo encontrado em toda a área da 

microrregião de Belém, representado por sedimentos terciários de formação 

barreiras constituídas por arenitos, siltitos e argilitos, e pelos sedimentos 

inconsolidados do quaternário subatual e recente. A pobreza das formas de 

relevo coincide com a simplicidade da estruturação geológica, na qual a 
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paisagem apresenta níveis de baixos tabuleiros aplainados, terraços e várzeas. 

Morfoestruturalmente, seu relevo faz parte do Planalto Rebaixado da Amazônia 

(Baixo Amazonas).  

 Hidrografia  

A hidrografia do Município é representada por vários rios importantes, como o 

Benfica, ao norte, e o Guamá, no extremo sul, sendo as terras de Marituba 

drenadas pelas bacias desses rios. Na bacia do rio Benfica, destaca-se o rio 

Mocajatuba, limítrofe com o município de Ananindeua, através do qual se faz o 

transporte de matérias-primas e materiais para construção, assim como pelo 

próprio rio Benfica.  

 
Figura 4.51 – Bacia do rio Benfica, que parte está no território de Marituba 

A bacia hidrográfica do rio Benfica encontra-se entre as coordenadas geográficas 

1°17’30” S e 1° 25’ 0” S de latitude e 48° 22’ 30” W e 48°15’ 0” W de longitude, possui 

uma área aproximada de 134 km2, com seu rio principal estendendo-se por, 
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aproximadamente, 19 km desde as proximidades da área urbana de Benevides, onde 

está localizada sua nascente, até sua foz no complexo hidrográfico que forma a Baía do 

Guajará. 

 
Figura 4.52 -  Mapa de localização do Projeto Estudos Hidrogeológicos da Região Metropolitana de Belém 

e Adjacências (CPRM) 

Verifica-se que a macrodrenagem de Marituba se processa para norte, para a 

bacia do Guarajá e parte do território, para sul, para o rio Guamá. 

Os cursos d’água, de ordem inferior, quer da bacia do Benfica, quer da bacia do 

Guamá, são utilizados para transporte por barco de pequeno calado, construção 

de barragens, como a da fazenda Guamá, onde foi criado o Refugio de Vida 

Silvestre Metrópole da Amazônia – REVIS, criado pelo Decreto Estadual nº 

2.211/2010.  

Os igarapés mais importantes de Marituba são: Uriboca, Itapecuru e 

Ananindeua, que desaguam no rio Guamá.  

O antigo acesso ao povoado de Marituba, onde mais tarde foi instalada a sede do 

Município, era feito pelo rio Maguari partindo do Pinheiro (atual Icoaraci) no navio Pará, 

seguindo-se depois pelo rio Mocajatuba. Até o vilarejo, fazia-se o resto do percurso a 
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pé. Atualmente, essa alternativa só é utilizada para transporte de materiais e, raramente, 

de pessoas (a não ser ribeirinhos), devido à demora em cobrir o percurso e às 

facilidades oferecidas pela via rodoviária. 

Sob o ponto de vista do risco à inundação, Marituba, tal como os municípios adjacentes, 

estão muito sujeitos devido à sua característica fisiográfica propícia para esse tipo de 

evento. Apresenta-se na Figura a seguir o mapa hipsométrico e hidrografia de Marituba 

e da RMB em que se pode inferir essa conclusão.  

 

Figura 4.53 –Mapa hipsométrico e hidrográfico de Marituba no contexto da RMB  

Pode constatar-se que Marituba é predominantemente plano, exibindo cotas 

baixas no seu território, que constitui um risco de inundações e alagamentos por 

dificuldade de escoamento.  

 

 Vegetação predominante  

A vegetação é representada, predominantemente, pela floresta secundária 

proveniente da remoção da cobertura florestal primária (floresta densa de baixo 
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platô) para a implantação de cultivo de subsistência e implantação de pastagens 

cultivadas. Ao longo das margens dos rios parte dessa vegetação encontram-se 

ainda preservadas a mata de galeria, a floresta de várzeas e a floresta de 

mangues.  

 Clima predominante. 

Marituba tem um clima tropical úmido, cuja temperatura durante todo o ano 

chega, em média, a 26ºC. Os meses mais quentes são os compreendidos entre 

agosto e dezembro. Nessa época, a média da máxima chega a 32ºC e a média 

das mínimas, a 22ºC. Sua precipitação pluviométrica média anual atinge os 

2.500 mm. A umidade relativa do ar chega a 85% (SUDAM-1984). As chuvas 

não se distribuem igualmente por todo o ano e apresentam maior incidência nos 

meses de janeiro a junho. 

 
Figura 4.54 – Mapa da classificação climática de Koopen (Inmet) 
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Pluviosidade 

A pluviosidade em Marituba, em termos médios, é a da Região Metropolitana de 

Belém. Médias acima de 3000 mm/ano, sendo março o mês de maior 

pluviosidade, com valores acima de 400mm/mês. Mesmo nos meses de menor 

pluviosidade, esta faz-se presente. 

 
Figura 4.55 – Média da pluviosidade em Marituba (dados Inmet) 

Temperatura 

A temperatura em Marituba varia pouco. As amplitudes de variação térmica são 

relativamente baixas.  

As mínimas são tipicamente superiores a 22ºC e as máximas inferiores a 32ºC. 

A média é de 27ºC, como se pode observar pelo gráfico de médias, apresentado 

a seguir. 
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Figura 4.56 – Médias das temperaturas médias e máximas e mínimas na RMB (dados Inmet) 

Ventos 

Os ventos predominantes em Marituba e região, caracterizam-se 

predominantemente da Região Nordeste – NE, conforme descrito pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE (2009). 

 Situação do Saneamento Básico 

A gestão do Saneamento Básico no município está na alçada da Secretaria de 

Desenvolvimento Urbano e Sustentável.   

O município de Marituba desenvolveu o seu Plano Municipal de Saneamento 

Básico em 2019, em conjunto com o Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos.  

a) Abastecimento de Água. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento 

Urbano, dos bairros atendidos pela Prefeitura, cerca de 90% das residências já 

possuem água potável, e de acordo com o mesmo setor, a rede de 

abastecimento segue em expansão para que o município conte com 100% de 

residências cobertas por este serviço. A água consumida pela população é 

predominantemente de origem subterrânea, com captação de poços profundos. 

Segundo dados obtidos junto a COSANPA, SEIDUR e Estudo Hidrogeológicos 

para a Gestão de Água Subterrânea da Região de Belém/PA, foram levantados 

os atuais poços de abastecimento que atendem o município de Marituba, sendo 

21 de responsabilidade da COSANPA, 19 de responsabilidade municipal pela 
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SEIDUR e 19 locados em diversos órgãos, como se pode observar no mapa da 

Figura a seguir apresentado. 

 

Figura 4.57 – Mapa de localização dos pontos de captação e abastecimento de água  

Fonte:PMSB Marituba, EnVex, 2019 
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b) Esgotamento Sanitário.  

A Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA), é responsável pela 

prestação de serviços de esgotamento sanitário na área urbana do Município, 

através de contrato de concessão firmado entre o Município de Marituba e 

COSANPA no dia 29 de fevereiro de 2012 com vigência de 30 (trinta) anos. 

Em Marituba apenas alguns bairros e comunidades são atendidas com serviços 

de coleta e tratamento de esgotos. Segundo a COSANPA, em janeiro de 2012 

não existia qualquer rede de drenagem de águas residuárias em Marituba, com 

exceção de diversos condomínios atendidos por rede de esgoto. Segundo 

informações da Prefeitura, existem 6 Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) 

localizadas apenas em condomínios, sendo eles: Reserva Jardins, Miriti, Citta 

Maris, Conjunto Salinas (Condomínio Soure, Condomínio Salinas e Condomínio 

Algodoal), Viver Melhor e Almir Gabriel. A ETE de Almir Gabriel é uma estação 

pública, mas encontra-se inativa. Já a ETE Reserva Jardins atende o condomínio 

de mesmo nome.  

 
Figura 4.58 – Rua com vala drenante de águas pluviais e esgotos provenientes das casas (dreno 

sumidouro de fossas sépticas) 

Ao nível urbano o esgotamento é praticamente realizado através de fossas 

sépticas. Não existe uma rede de drenagem coletiva estabelecida. Em parte da 

cidade observa-se escoamentos unitários em alguns bairros do município, em 

vala aberta que representa um risco para a saúde pública, como se ilustra na 

foto a seguir. 
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Figura 4.59 – Vala de esgoto a céu aberto no Bairro Almir Gabriel (PMSB Marituba, 2019) 

Estes lançamentos ficam retidos na vala a céu aberto devido às baixas 

inclinações das mesmas o que facilita a proliferação de mosquitos, vetores 

transmissores de doenças de veiculação hídrica causadores de diversas 

doenças, como a dengue, zika, chicungunha, além de problemas respiratórios, 

diarreias, vómitos e até problemas gastrointestinais na população residente. 

No mapa da Figura 4.60 apresenta-se o zoneamento do esgotamento sanitário 

de Marituba em 2019. 
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Figura 4.60 – Mapa de localização das áreas do município com sistema de esgotamento sanitário 

Fonte: PMSM Marituba, EnVex, 2019  
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4.5 Caracterização do Setor dos Resíduos Sólidos em Marituba 

 Classificação dos resíduos segundo a legislação 

De acordo com a NBR 10.004/2004, os resíduos são classificados de acordo 

com a sua periculosidade, sendo distinguidas 3 classes: 

1) Resíduos Classe I – Perigosos 

São aqueles que apresentam periculosidade e características como 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e patogenicidade, entre 

outros. 

  

2) Resíduos Classe II – Não Perigosos 

 Estão subdivididos em duas classes. 

A) Resíduos Classe II A – Não Inertes: São aqueles que não se enquadram 

nas classificações de resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B – 

Inertes. Os resíduos classe II A – Não inertes podem ter propriedades, tais 

como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água (RSU). 

B) Resíduos Classe II B – Inertes: São quaisquer resíduos que, quando 

amostrados de uma forma representativa e submetidos a um contato dinâmico 

e estático com água destilada ou deionizada, à temperatura ambiente não 

tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados a concentrações superiores 

aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se o aspecto, cor, turbidez, 

dureza e sabor, conforme anexo G da NBR 10004. 

Por outro lado, os resíduos também são classificados de acordo com a origem 

em que são gerados, podendo ser identificados: 

a) Resíduos domiciliares: aqueles originários de atividades domésticas em 

residências urbanas; 

b) Resíduos de limpeza urbana: aqueles originários da varrição, limpeza de 

logradouros e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana; 

c) Resíduos sólidos urbanos: aqueles englobados nas alíneas “a” e “b”; 

d) Resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: 

aqueles gerados nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas 

“b”, “e”, “g”, “h” e “j”. 
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e) Resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: aqueles gerados 

nessas atividades, excetuando os referidos na alínea “c”; 

f) Resíduos industriais: aqueles gerados nos processos produtivos e 

instalações industriais; 

g) Resíduos de serviços de saúde: aqueles gerados nos serviços de saúde, 

conforme definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos 

órgãos do SISNAMA e do SNVS; 

h) Resíduos da construção civil: aqueles gerados nas construções, 

reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídas 

as resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis; 

i) Resíduos agrossilvopastoris: aqueles gerados nas atividades 

agropecuárias e silviculturas, incluídos os relacionados a insumos 

utilizados nessas atividades; 

j) Resíduos de serviços de transporte: aqueles originários de portos, 

aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e 

passagens de fronteira; 

k) Resíduos de mineração: aqueles gerados na atividade de pesquisa, 

extração ou beneficiamento de minérios. 

Resume-se a classificação segundo a origem na Figura 4.61. 
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Figura 4.61 – Esquema de classificação dos resíduos sólidos de acordo com a sua origem  

(fonte: Schalch, V., Córdoba, R. - EEUSP S. Carlos) 

Para o estabelecimento de um plano e dimensionamento de soluções 

adequadas torna-se necessário proceder à caracterização dos resíduos gerados 

pela comunidade, pelo que torna-se imperioso realizar nos diferentes bairros de 

Marituba, objeto de coleta, uma caracterização. Nesse sentido, a campanha 

versará a coleta de resíduos representativos de todos os circuitos de coleta de 

resíduos domiciliares e também os resíduos de entulhos e verdes de podas e 

restos de jardins que hoje são encaminhados para o local denominado Risa 

Faca, um passivo ambiental de Marituba. 

 Dados gerais do setor dos resíduos sólidos de Marituba 

O município de Marituba procede à coleta de resíduos nos diversos bairros e os 

transporta para o Aterro Sanitário de Marituba que também recebe os resíduos 

de Belém e de Ananindeua. Segundo os registos desde 2015, a média 

depositada é de 71 t/dia. Refere-se apenas a resíduos domiciliares ou 

equiparados. No entanto, este valor não coincide com valores inscritos no SNIS, 

nem com os dados registrados pela SEIDUR, como se apresenta mais adiante.  
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Há a contabilizar outros tipos de resíduos gerados no município e depositados 

em outros locais, como o Risca Faca, que recebe sobretudo resíduos de podas, 

serviços de limpeza de ruas e praças, por exemplo.  

 Caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos de Marituba 

Foram realizadas no passado recente 2 campanhas de caracterização dos 

resíduos, uma em 2016 e outra em 2017, que tem sido utilizadas em diversos 

estudos ou apresentações, no entanto, não apresentam validade estatística 

porque foram campanhas instantâneas (retrato do momento), no entanto, não 

eixam de ser uma aproximação do que poderá ser esperado de uma 

caracterização mais longa e que inclua a variabilidade da geração de resíduos 

ao longo do mês e do ano, uma vez que se sabe das diferenças de geração de 

resíduos em início de mês e fim de mês, assim como período do ano (inverno e 

verão, por exemplo). 

Procedeu-se a uma correção na metodologia de cálculo da média para dispersar 

o eventual erro estatístico. 

Apresenta-se na  Figura 4.62 a caracterização realizada em 2017  

 
Figura 4.62 – Gráfico da composição estimada dos RSU de Marituba (2016) 

 

Os resultados atrás apresentados relativos a essas campanhas foram ajustados 

para refletir ponderadamente o peso que cada circuito caracterizado tem no 

universo da cidade de Marituba. 
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Emerge a elevada percentagem de resíduos orgânicos, plásticos, papel e 

papelão. 

Entretanto foi programada uma campanha de caracterização realizada em 

agosto e setembro de 2019 com metodologia científica para servir de base ao 

planejamento e ao dimensionamento de soluções, envolvendo os seguintes 

materiais: 

Tabela 4.16 – Materiais constituintes da segregação para caracterização gravimétrica 

 

A metodologia de caracterização adotada foi a seguinte: 

MATÉRIA ORGÂNICA FERMENTÁVEL

Restos resíduos alimentares

PAPEL E CARTÃO

Embalagens de Papel e Cartão

Jornais e revistas e outros

Papelão

Embalagens tipo Tetra Pack

PLÁSTICOS

Embalagens PET (1)

Embalagens PEAD + PVC (2+3)

Embalagens PP (5)

Filme plático PEAB (4)

Isopor (6)

Outros Plásticos

VIDRO DE EMBALAGENS (garrafas)

METAIS

Metais ferrosos

Metais não ferrosoos

MADEIRA

TÊXTEIS

Têxteis, tecidos, trapos, etc.

Têxteis Sanitários (fraldas, pensos..)

RESÍDUOS PERIGOSOS

FINOS (< 20mm)

Papel higiênco 

Podas e Jardins

óleo de cozinha usado

Materiais  de Construção

Resíduos do setor de Saúde

OUTROS RESÍDUOS
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4.5.3.1 Metodologia de Caracterização gravimétrica de Resíduos 

Metodologia de obtenção da amostra percorrendo o circuito de coleta e recolher um 

determinado número de sacolas com resíduos em cada ponto da coleta e colocar na 

viatura de apoio. 

 

Deste modo, torna-se necessário percorrer todos os circuitos de coleta com uma viatura 

de caixa aberta para recolher resíduos aleatoriamente em cada ponto de paragem da 

coleta urbana. 
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Preparação da campanha de caracterização 

Antes de iniciar a caracterização procedeu-se à capacitação de todos os 

intervenientes: 

- O coordenador de campo, técnicos de pesagem, registro e supervisão da segregação. 

- Os operários que fazem a recolha dos resíduos para amostra e os operários que fazem 

a segregação por componente. 

Todos foram capacitados para poderem desenvolver as respetivas tarefas. 

 

  

Figura 4.63 – Obtenção da amostra no Bairro Viver Melhor e segregação de resíduos no galpão (agosto 
2019) 
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Figura 4.64 – Reportagem fotográfica de uma das sessões de caracterização dos resíduos (agosto 2019) 

 

Segregação de componentes dos resíduos 

Foram considerados os materiais constantes da Tabela 4.16 para efeitos de segregação 

para a caracterização gravimétrica 

Meios utilizados e metodologia de obtenção da amostra 

Coleta dos resíduos a amostrar 

• Viatura de coleta com caixa aberta percorre o bairro como se procedesse à 

coleta regular, fazendo a coleta de um número de sacos de plástico de lixo 

escolhidos aleatoriamente em cada ponto de coleta, em consonância com as 

instruções do coordenador geral da companha. 

• Equipes de coleta formadas por motorista, o coordenador da campanha e 2 

operários 

Preparação das amostras para caracterização física: 

• Local pavimentado e amplo de modo a permitir a fácil mistura dos resíduos 

recolhidos e a constituição das amostras para caracterização (galpão do 

município); 

• 2 Pás;  

• 2 Forquilhas; 

Mão-de-obra: 2 Ajudantes (da equipe de operários) 
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Execução da caracterização física: 

• 18 Contentores de 240 Litros ou bombona de capacidade semelhante para 

determinação do peso volúmico de cada um dos materiais a serem segregados; 

• Crivo de 2 m x 1 m, em rede metálica, com malha de 20 mm x 20 mm para a 

triagem primária; 

• Lona grossa de 5 m x 5 m ou similar; 

• Balança para pesagens entre 5 e 100 kg, com precisão de 50 g; 

• Material de proteção do pessoal (farda, máscaras, luvas, botas de borracha) 

Meios humanos: 

• 8 ajudantes e um coordenador de campo; 

• 1 coordenador para assegurar o controle das pesagens e o registro dos 

resultados. 

• 1 coordenador geral das campanhas de caracterização de campo e de 

preparação e acompanhamento das tarefas.  

 

Códigos de identificação dos Pásticos  

Tabela 4.17 – Códigos utilizados internacionalmente para identificação de plásticos 

Símbolo Onde se encontra Depois de reciclado  

 

Polietileno Tereftalato - é 

encontrado em produtos como 

garrafas de refrigerante e água, 

óleo, embalagens plásticas de 

antisséptico bucal, cremes e 

outros. 

Pode dar origem a fibra 

para carpete, tecidos e 

embalagens de diversos 

itens, como produtos de 

limpeza e higiene pessoal. 

 

Significa Polietileno de Alta 

Densidade e é o plástico utilizado 

comumente em embalagens de 

iogurte, sucos, frascos de leite, 

produtos de limpeza e potes de 

sorvete 

Origina novos frascos, 

tubulação de esgoto e até 

conduítes – produto usado 

em paredes, para passar 

fiação elétrica 

internamente 
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Policloreto de Vinila usado em 

itens de higiene pessoal, frascos 

de remédio ou brinquedos. 

Pode produzir-se 

mangueira de jardim, 

tubulação de esgoto e 

cone de tráfego 

 

Polietileno de Baixa Densidade e 

está nas sacolas plásticas de 

supermercados, bolsas de soro 

fisiológico, entre outros 

Pós-reciclagem poderá 

ser encontrado servindo 

como saco de lixo e 

tubulação para irrigadores 

 

Polipropileno, que é utilizado para 

a fabricação de recipientes de 

alimentos, de produtos químicos e 

remédios, entre diversos outros 

Transformado, entre 

outras opções, em caixas 

e cabos para bateria de 

carro etc. 

 

Poliestireno que é encontrado 

comercialmente como frascos ou 

potes, em bandejas de 

supermercado, de geladeiras – 

em área interna – aparelhos de 

barbear descartáveis e outros. 

Transforma-se em 

bandejas e itens de 

escritório 

 

Outros são produtos fabricados à 

base de policarbonato, ABS, 

poliamida, acrílicos 

Após ser reciclados, viram 

Madeira plástica, 

reciclagem energética 
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4.5.3.2 RESULTADOS DA CAMPANHA DE CARACTERIZAÇÃO 

A caracterização envolveu uma população de 53.978 habitantes de vários 

bairros de Marituba, representando cerca de 41% da população, de todos os 

extratos do tecido social, durante 2 meses, com coleta de amostras de início de 

mês e de fim de mês em cada local de coleta. 

Apresenta-se na Tabela 4.18 os resultados das diveras campanhas 

desenvolvidas pela SEMMA durante os meses de agosto e setembro de 2019. 

 

Tabela 4.18 – Resultados médios da caracterização em cada local identificado e média geral (Marituba, 
2019) 

 

Apresenta-se na Figura 4.65 em forma de gráfico condensado a caracterização 

média dos resíduos sólidos domiciliares de Marituba, 2019. 

 

Local
Condomínios 

fechados
Centro Pedreirinha

Viver 

Melhor

Nova 

Marituba
Média (%)

População                   5 913        10 886                  6 336        16 258        14 585   

MATÉRIA ORGÂNICA 

FERMENTÁVEL Organic Fraction 42.11% 41.63% 44.47% 42.60% 41.93% 42.4%

Restos resíduos alimentares 0.0%

PAPEL E CARTÃO

Paper and 

Cardboard 7.09% 5.54% 5.30% 4.02% 4.95% 5.1%

Embalagens de Papel e 

Cartão 1.43% 2.21% 2.09% 2.79% 2.21% 2.3%

Jornais e revistas e outros 0.64% 0.72% 0.63% 0.23% 0.72% 0.6%

Papelão 5.71% 3.90% 4.01% 3.28% 3.63% 3.9%

Embalagens tipo Tetra Pack 0.74% 0.92% 0.66% 0.51% 0.61% 0.7%

PLÁSTICOS Plastics 14.78% 17.61% 16.89% 15.02% 15.78% 15.9%

Embalagens PET (1) PET 2.46% 1.94% 1.81% 1.95% 1.84% 2.0%

Embalagens PEAD + PVC HDPE+PVC 3.29% 2.63% 2.03% 1.84% 2.73% 2.4%

Embalagens PP (5) PP 0.99% 0.65% 0.89% 0.66% 0.63% 0.7%

Filme plático PEAB (4) LDPE 6.35% 8.32% 10.37% 8.67% 8.87% 8.6%

Isopor (6) PS 0.90% 2.02% 0.84% 0.76% 0.86% 1.1%

Outros Plásticos others 0.81% 2.05% 0.95% 1.13% 0.85% 1.2%

VIDRO DE EMBALAGENS Glass 2.36% 2.53% 1.45% 3.16% 2.67% 2.6%

METAIS Metals 2.45% 2.19% 2.11% 1.50% 2.01% 2.0%

Metais ferrosos Fe 1.28% 1.67% 1.35% 0.92% 1.46% 1.3%

Metais não ferrosoos non Fe 1.17% 0.52% 0.76% 0.58% 0.55% 0.6%

MADEIRA wood 0.10% 0.41% 0.25% 0.68% 0.90% 0.6%

TÊXTEIS textiles 14.78% 9.85% 11.06% 13.23% 10.38% 11.7%

Têxteis, tecidos, trapos, etc. cloth, rags… 5.68% 2.89% 2.69% 3.49% 3.32% 3.5%

Têxteis Sanitários (fraldas, 

pensos..) Diapers 9.09% 6.96% 8.37% 9.74% 7.06% 8.2%

RESÍDUOS PERIGOSOS 0.55% 0.04% 0.00% 0.12% 0.11% 0.1%

FINOS (< 20mm) fine (<20mm) 0.99% 2.55% 2.15% 1.41% 1.97% 1.8%

Papel higiênco toilet paper 5.28% 5.09% 5.45% 2.45% 2.99% 3.8%

Fios,cabos de 

eletrecidade,eletronicos 2.32% 2.12% 0.23% 2.11% 1.4%

residuos de Saúde 0.19% 0.16% 0.11% 0.50% 0.12% 0.3%

OUTROS RESÍDUOS Other wastes 11.79% 12.27% 10.76% 16.59% 16.08% 15.7%
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Figura 4.65 – Caracterização gravimétrica dos resíduos sólidos domiciliares de Marituba (2019) 

 

 Passivo ambiental de resíduos a céu aberto 

O descarte de resíduos pela população em locais inadequados em Marituba é 

recorrente. A prática está associada a determinados locais onde a coleta regular 

não chega e, os moradores procedem a limpeza de quintais e residências e 

contratam carroceiros para fazer o transporte de entulhos e de resíduos de podas 

e tratamento de jardins, resíduos volumosos (denominados de “monstros”), 

como sofás, camas, colchões, geladeiras, fogões, televisores antigos, etc., que 

são descartados em pontos denominados de “cabeças de lixo”.  

A remoção desses resíduos é realizada pela SEIDUR, com igual frequência com 

que aparecem, porém com frequência que ainda não foi possível estancar a 

prática abusiva da população. Por isso é comum verificarmos esses pontos sujos 

e limpos como se fosse uma sanfona.  

Numa das visitas de campo foram identificados 13 pontos com resíduos 

inadequadamente descartados pela população. Este tipo de visitas de campo, 
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tem sido realizado no âmbito da preparação do Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos do Município, para a sua georreferenciação e 

estabelecimento de medidas tendentes a corrigir de forma permanente a 

situação. 

O problema é conhecido e tem sido resolvido de forma intermitente e precária 

por falta de meios suficientes, como se evidencia neste documento. 

Não há qualquer sistema de acondicionamento (conteiners) no município, pelo 

que os resíduos são colocados diretamente na rua a granel ou em sacolas de 

plástico, à mercê de animais à procura de alimentos, e de catadores informais 

isolados, que os rasgam e permitem a entrada de água das chuvas que 

provocam a formação de lixiviados e dificultam a coleta dos mesmos pelo serviço 

regular da Prefeitura, aumentando o tempo de recolha para a viatura e, assim, 

aumentando o custo da coleta.  

Estão disponíveis apenas algumas caçambas (3 a 5 m3) localizadas em alguns 

pontos, sobretudo na Estrada da Pirelli, porém, a sua capacidade de receber 

resíduos é inferior à produção, seja porque a frequência de coleta é baixa, seja 

mesmo por falta de número adequado.  

Os resíduos descartados são diversos, desde podas de árvores, grama, flores e 

entulhos de construção civil, mas também resíduos domiciliares, “monstros”, 

resíduos elétricos e eletrônicos, colocados em montes a granel e em sacos 

plásticos. 

A indisciplina dos carroceiros é evidente nos locais onde existem caçambas, em 

que descartam no solo, por vezes a 20 metros de uma caçamba vazia. 

Ilustra-se na foto a seguir um desses focos que tinha sido objeto de uma limpeza, 

com apoio de retroescavadeira e que causa danos às calçadas, inclusive 

descalçando fundação de muros de divisa de propriedades, como o caso da foto. 
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Figura 4.66 – Ponto de “cabeça de lixo” na Estrada da Pirelli, Marituba (2019) 

Na Figura a seguir apresenta-se o levantamento dos passivos de lixo no 

município, em 2019, com exceção do local de depósito municipal Risca Faca.  

 
Figura 4.67 – Lixão Risca Faca (recebe resíduos de limpezas públicas e entulhos de construção civil) 
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Figura 4.68 – Localização do aterro sanitário de Marituba (Guamá) e o lixão Risca Faca a norte 

Apresenta-se na Figura a seguir a localização dos passivos ambientais de 

resíduos identificados em Marituba e objeto de um plano de recuperação a ser 

encetado pela SEIDUR.  
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Figura 4.69 – Mapa das cabeças de lixo identificadas no municipio objeto de saneamento (2019) 



 Coleta e transporte de resíduos 

A velocidade de coleta é extremamente baixa: de 1,5 km/h a 3km/hora. A coleta 

indiferenciada está implantada na cidade de Marituba através de 16 rotas de 

coleta, conforme quadro a seguir:  

Tabela 4.19 – Circuitos de coleta de resíduos sólidos em Marituba (2019) 

Rot

a nº 

Local da coleta 

1 Decouville / Comunidade Japão / Jardim Decouville / Conjunto dos Pardais / Rua 

Parque Real. 

2 União / Rua da Cerâmica. 

3 Uriboca / Bairro São João / Campo Verde / Alça Viária 

4 São João / Pedreirinha 

5 Bairro Novo Horizonte I e II / “Vai Quem Quer”. 

6 Bica / Bairro Novo / Rua do Fio. 

7 Rua João Paulo II / Dom Aristides / Piçarreira / Mirizal / Rua Alfredo Calado / Rua da 

Capri / Visão 

8 BR 316 / Riacho Doce / Ramal do Produtor / Canaã / Cita Maris / Jardim Coimbra 

9 Almir Gabriel / Bela Vista / Direcional / Rua Maria de Freitas Guimarães 

10 Direcional / “Viver Melhor”. 

11 Agrovila São Pedro / Beija-flor 

12 Nova Marituba / Imperial / Parque das Palmeiras 

13  Centro I / Marituba I 

14 Centro I / Mario Couto 

15 Centro II / Rua da Assembleia / Avenida João Paulo II 

16 Pirelli / Comunidade Nova Aliança / Santa Clara / Jerusalém / Albatroz 

 

Rotas das viaturas coletoras de coleta traseira com placa de compactação (uma 

das viaturas é propriedade do município): 
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Tabela 4.20 – Viaturas de coleta de resíduos sólidos e respetivos circuitos 

Os circuitos de coleta são variados em extensão: 4,5 km; 6 km; 9 km; 12 km; 13 

km; 20 km. 

A Prefeitura assegura a coleta de resíduos sólidos nos diversos bairros do 

município, coletando de forma indiferenciada os seguintes tipos de resíduos: 

• Resíduos Domiciliares 

• Resíduos de Estabelecimentos Comerciais e Prestadores de Serviços 

• Resíduos de Serviços de Saúde 

• Resíduos Industriais 

• Resíduos de Limpeza Urbana (Varrição, roçagem, poda) 

• Entulhos 

O serviço de coleta de resíduos domésticos atende praticamente toda malha 

urbana do município e é realizado pelo sistema porta a porta, sendo depositados 

no aterro sanitário de Marituba, pese embora se constatar a falta de meios 

suficientes para um trabalho pleno e atingindo todos os arruamentos do 

município, para evitar a formação dessas “cabeças de lixo”. 

GVQ – 0528: segunda-feira: Decouville / Comunidade Japão / Jardim 
Decouville / Conjunto dos Pardais / Rua Parque Real. 
terça-feira: União / Rua da Cerâmica. 

MXC – 9044: segunda-feira: Uriboca / Bairro São João / Campo Verde / Alça 
Viária. 
terça-feira: São João / Pedreirinha. 

MXC – 9576: segunda-feira: Bairro Novo Horizonte I e II / “Vai Quem Quer”. 
terça-feira: Bica / Bairro Novo / Rua do Fio. 

MWR 4742: segunda-feira: Rua João Paulo II / Dom Aristides / Piçarreira / 
Mirizal / Rua Alfredo Calado / Rua da Capri / Visão. 
terça-feira: BR 316 / Riacho Doce / Ramal do Produtor / Canaã / Cita Martins / 
Jardim Coimbra. 

OTX – 3673: segunda-feira: Almir Gabriel / Bela Vista / Direcional / Rua Maria 
de Freitas Guimarães. 
terça-feira: Direcional / “Viver Melhor”. 

MWY – 4818: segunda-feira: Agrovila São Pedro / Beija-flor. 
terça-feira: Nova Marituba / Imperial / Parque das Palmeiras. 

MXC 8668 (JTU – 6635): segunda-feira: Centro I / Marituba I. 
terça-feira: Centro I / Mario Couto 

COLETOR P.M.M. 000: segunda-feira: Centro II / Rua da Assembleia / Avenida 
João Paulo II. 
terça-feira: Pirelle / Comunidade Nova Aliança / Santa Clara / Jerusalém / 
Albatroz. 
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4.5.5.1 Coleta de resíduos sólidos 

Em 2019 a Prefeitura de Marituba dispunha ao serviço de coleta 18 viaturas de 

diversos tipos.  

a) Viatura de coleta traseira com placa compactadora: 09 unidades 

(sendo 08 terceirizadas e 01 do município), com capacidades de 10 

m3; 

b) Carro-caixa aberta basculante: 05 unidades (terceirizadas); 

c) Caminhão caçamba caixa aberta: 02 unidades; 

d) Caminhão com grua (Munk): 01 unidade; 

e) Máquinas: 

e.1) pá carregadeira: 02 

e.2) trator de pneus: 02 

Tabela 4.21 – Lista de Viatura e máquinas a serviço da Prefeitura na coleta de resíduos sólidos 

Marca/tipo 
(basculante/ de coleta de 

resíduos). Incluir fotos 

Modelo 

 

Placa de 
licenciamento 

Tipo de caixa 
(aberta/ 

compactador) 

Capacidade  

 

Mercedes Benz 
Basculante 

L 2318 BON 2296 aberta 14 t 

Mercedes Benz 
Basculante 

L 1218 JDY 8329 aberta 12 m³ 

Mercedes Benz 
Basculante 

LS 1630 MVP 8406 aberta 10 m³ 

Iveco Fiat  
basculante  

E-150E183 JTV 2007 aberta 8 m³ 

Worker Volkswagen 
basculante  

13190 PMM aberta 10 m³ 

Ford cargo 
Coletor 

1723 GVQ 0528 compact. 10 m³ 

Ford cargo 
Coletor 

1723 MXC 9044 compact. 10 m³ 

Ford cargo 
Coletor 

1723 MXD 8668 compact. 10 m³ 

Ford cargo 
Coletor 

1722E MXC 9576 compact. 10 m³ 

Ford cargo 
Coletor 

1722E MWR 4742 compact. 10 m³ 

Ford cargo 
Coletor 

1722E MWY 4818 compact. 10 m³ 

Ford cargo 
Coletor 

1723 OTX 3673 compact. 10 m³ 

Ford cargo 
Coletor 

1727 JTU 6635 compact. 10 m³ 

Iveco tector 
Coletor 

170E22 PMM compact. 10 m³ 
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A idade das viaturas alugadas e equipamentos é elevada, requerendo 

manutenção frequente e paralisação elevada, que agrava a performance dos 

serviços. 

Recursos humanos envolvidos (dados de 2019): 

a) Motoristas: 25 (17 em 2018) 

b) Operadores: 02 (04 em 2018)  

c) Ajudantes ou garis: 67 (44 em 2018) 

d) Encarregados: 02 

e) Ficais de caixa coletora: 08 

f) Fiscais de rota: 03 (02 em 2018) 

Para a coleta de podas, restos de jardins, resíduos de limpeza pública, resíduos 

domiciliares volumosos e outros dispostos pelos moradores em pontos da cidade 

são objeto de uma coleta com deposição numa área municipal denominada 

Risca Faca, que se constitui um passivo ambiental do município. 

Tabela 4.22 – Número de carradas de resíduos depositados no lixão Risa Faca em 2018 

 

A coleta de entulhos de obras e resíduos verdes de jardins e podas apresentou 

média mensal de 289 cargas no ano de 2018. 

4.5.5.2 Quantidade de resíduos Coletados 

No ano de 2018 a média mensal de resíduos coletados e descartados no aterro 

sanitário da empresa Guamá, Tratamento de Resíduos Ltda., localizado no 
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município de Marituba foi de 1.584 t/mês, que corresponde à média diária de 52 

t/dia de resíduos domiciliares. 

Além dos resíduos domiciliares, também são coletados por ano cerca de 6.936 

toneladas de resíduos de podas de árvores, verdes de jardins e praças, de 

limpezas públicas e outros resíduos domiciliares volumosos. Neste contexto o 

total de resíduos é de 25.945 t/ano (2018), equivalente a 71 t/dia em média. 

Tabela 4.23 – Quantidade de resíduos domiciliares coletados no 1º semestre de 2018  

Resíduos domiciliares (t) 2018 1º semestre 

PLACA Jan Fev Mar Abr Mai Jun 

GVQ 0528       155.86          137.88        148.45       151.98       168.00       118.84    

MXC 9044       112.48          110.87          49.46       137.38         88.45         88.19    

MXC  9576       143.17            36.70        144.18       172.76       140.72       102.76    

MXD 8668       131.67          105.04        133.65       139.55       100.60         86.80    

MWR 4742       163.89          156.74        172.24       146.60       158.06       156.35    

MWY 4818         74.49          110.20        125.26       102.91         64.50       181.26    

COLETOR 
P.M.M. 

        66.38            97.49        186.84       108.50         91.36       161.37    

OTX 3673         61.03          136.48        151.55       157.90       174.27       108.03    

HYK 4358        156.55          123.02        123.34       113.82       130.30       132.85    

JVL 3302        106.26            74.15        138.92       188.49       189.05       171.92    

OUTROS 
CARROS  

      332.32          320.12        280.18       323.29       235.95       307.37    

Total         1 504            1 409    1 654 1 743 1 541 1 616 
 

Tabela 4.24 – Quantidade de resíduos domiciliares coletados no 2º semestre de 2018  

Resíduos domiciliares (t) 2018 – 2º semestre 

PLACA Jul Ago Set Out Nov Dez 

GVQ 0528    120.82      123.55       31.93      114.13      152.75         105.91    

MXC 9044    145.13      142.97       54.30            -         86.89         173.05    

MXC  9576    145.13       69.80      103.73      138.30      175.68         121.59    

MXD 8668      92.69       91.93      174.51      199.14      184.74         168.63    

MWR 4742    123.95      132.98       62.85      190.89       76.10         161.68    

MWY 4818    122.81       99.46       29.33      123.18      110.86          28.91    

COLETOR 
P.M.M. 

   154.92      158.46      180.19            -              -           163.91    

OTX 3673    117.81      137.16       75.73      182.48      182.09         124.53    

HYK 4358     112.49       44.63            -         24.72      135.55         119.04    

JVL 3302     125.66      157.72      152.38      211.25       73.96         106.46    

OUTROS 
CARROS  

   408.46      356.03      445.33      528.17      362.53         519.94    

Total 1 670 1 515 1 310 1 712 1 541 1 794 
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Nas ruas onde os veículos de coleta não têm acesso ou o circuito de coleta não 

contempla, ocorre o serviço de carroças puxadas por burros que coletam os 

resíduos e fazem o transbordo para as caçambas ou simplesmente depositam 

em “cabeças de lixo”, que depois são recolhidos pela Prefeitura. 

4.5.5.3 Custo dos serviços com a coleta de resíduos  

A falta de contabilidade analítica a nível municipal, dificulta o levantamento de 

dados detalhados das despesas com a coleta e limpeza urbana. No entanto, o 

mês de junho reflete com boa aproximação os custos com a celeta de resíduos 

em Marituba. 

Designação Custos (jun-2019) 

Aluguel de viaturas coleta                       R$   179 630  

Mão de obra coleta                       R$     60 915  

Combustível                       R$     32 638  

Total                       R$   273 183  

RSU Coletado (t/mês)                                   1 492 

Custo por tonelada                       R$     183,00  

O custo total da Prefeitura com o gerenciamento de resíduos no ano de 2018 foi 

de cerca de R$ 3 172 000,00, segundo dado unitário per capita informado e 

população do município. Deve realçar-se que neste valor não está incluído 

qualquer custo relativo ao tratamento de resíduos no aterro da Guamá Ltda., 

dado o município estar isento devido o local do aterro estar no município de 

Marituba e assim, ser uma espécie de compensação por hospedar a 

infraestrutura. 

Da consulta ao SNIS é possível extrair-se o conjunto de dados de despesas com 

o gerenciamento de resíduos urbanos em Marituba de 2015 a 2018 (Tabela 

4.25). 

Tabela 4.25 – Custo total anual com o gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 

Ano Despesas com a coletade resíduos 
urbanos /SNIS) 

2015 R$ 3 211 164,00 

2016 R$ 3 211 164,00 

2017 R$ 3 211 164,00 

2018  R$ 3 172 000,00  
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Relativamente aos resíduos coletados pela Prefeitura (deposição no aterro 

sanitário da Guamá e no lixão Risca Faca), este valor indica um custo unitário 

de coleta e transporte de R$ 158,60/tonelada. Não há a inclusão do custo de 

tratamento, pela razões já invocadas. 

O serviço é realizado diariamente e atende basicamente todos os domicílios do 

município, seja nas áreas urbanas ou em áreas consideradas rurais, pese 

embora os circuitos não atingir a totalidade dos arruamentos e/ou com frequência 

suficiente à demanda. 

 Tratamento de resíduos domiciliares em aterro sanitário 

Os resíduos sólidos domiciliares coletados pela Prefeitura de Marituba são 

encaminhados para tratamento no aterro privado da empresa Guamá, 

Tratamento de Resíduos Sólidos, Ltda. 

Anualmente cerca de 19 mil toneladas de resíduos de Marituba são 

encaminhados para o aterro da empresa Guamá, que, conjuntamente com os 

resíduos de Ananindeua e de Belém, perfazem cerca de 1400 toneladas por dia. 

 
Figura 4.70 – Planta de implantação do aterro sanitário da Guamá (Guamá, 2019) 

 

O Aterro da Guamá desde cedo apresentou problemas de funcionamento com 

consequências nefastas para a população de Marituba e para o ambiente. 
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O projeto avaliado apresentou défices técnicos. A construção e operação 

também se revelaram desconformes com as melhores práticas. 

O modelo hidrológico utilizado exibiu graves distorções, tendo exigido à empresa 

construir mais 14 lagoas para estoque de lixiviados do que o projeto previu. 

O aterro operou muito tempo sem qualquer cuidado na minimização da geração 

de lixiviados, porque operava com uma frente de trabalho muito grande, sem 

qualquer cuidado na cobertura de resíduos. Os odores nauseabundos levaram 

a população em desespero cortar o acesso ao aterro por diversas vezes. Após 

a adoção de algumas medidas propostas no projeto de requalificação executado 

pela FADESP, o aterro apresentou melhorias no seu funcionamento, porém 

persiste um passivo de lixiviado de cerca de 200 milhões de litros nas lagoas 

adicionais. A capacidade de tratamento de lixiviados com máquinas de Osmose 

Reversa não é suficiente para tratar o lixiviado gerado dia a dia e eliminar o 

passivo existente. 

A extração do biogás é feita de modo passivo, que não permite a eliminação dos 

maus odores, pese embora diminuir a periculosidade com a queima em 

queimadores individuais na saída de cada poço de desgaseificação. 

O projeto de requalificação da FADESP prevê uma extração ativa com bombas 

centrífugas para provocar um vácuo no maciço de resíduos e assim proceder à 

extração forçada do biogás, evitando que o mesmo se espalhe pela comunidade 

que vive na proximidade do aterro. 

Vida útil do aterro 

Apesar do aterro ainda ter uma potencial vida útil de mais de 3 anos, a partir de 

maio de 2019, tal não se concretizará por decisão da Justiça do Pará que tomou 

a decisão de dar um prazo de vida de 2 anos após 31 de maio de 2019, período 

que o Tribunal considerou suficiente para que os Prefeitos da RMB encontrem 

uma solução ambiental sustentável para a região. 

 

 Coleta Seletiva 

O município de Marituba apresenta uma débil coleta seletiva, protagonizada por 

catadores de materiais recicláveis organizados numa cooperativa (ACAREMA) 
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e uma nova associação de catadores, a ACAMARI (2019), e uma empresa 

privada de coleta e comercialização de materiais recicláveis, a Marituba 

Ambiental Ltda. 

Dados da ACAREMA, que atua na coleta de recicláveis num bairro piloto do 

município, no projeto “Bairro Limpo”, em parceria com a Prefeitura, que 

disponibiliza o local, o caminhão, combustível. Também grandes geradores 

doam material à cooperativa.  

Parte da atividade desta cooperativa desenvolve-se na área do aterro sanitário 

da Guamá, que disponibilizou uma estação de triagem de resíduos e fornece os 

resíduos de determinados circuitos de coleta da RMB, com maior potencial de 

recuperação de materiais recicláveis. No entanto, esta solução é insalubre e 

potencia riscos para a saúde dos trabalhadores e emana maus odores para a 

comunidade que vive no entorno do aterro sanitário, uma vez que os resíduos 

são indiferenciados, com matéria orgânica em decomposição. Os ventos 

dominantes naquele local são na direção da comunidade. 

A média coletada é de cerca de 30 toneladas por mês, sobretudo Latas de 

alumínio, sucata ferrosa, plásticos e papéis e cartão canelado. 

Resíduo do Açaí (caroço) 

O caroço de açaí constitui um resíduo gerado o ano inteiro nos mais de 120 

pontos de comércio de açaí em Marituba. Foram cadastrados os diveros pontos 

de batida de açaí pela SEMMA, no âmbito da elaboração do presente PGIRS do 

município, para se estabelecer um programa de logística reversa deste tipo de 

resíduos que apresenta potencial de valorização. 

 Estes resíduos são dispostos em sacos plásticos tipo ráfia de 50 litros, “big bags” 

de 1000 litros na frente dos estabelecimentos ou mesmo descartados em monte 

na rua. A coleta é realizada pela Prefeitura. 

Não há dados relativos à geração deste tipo de resíduo. As estimativas não são 

minimamente confiáveis, razão porque não se apresenta qualquer valor, sendo 

um dado a ser levantado no âmbito da implementação do PGIRS do município.  
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Figura 4.71 – Deposição do caroço de açaí na frente do respetivo estabelecimento em sacolas e em big 
bags 

 

Importante referir que a indústria da reciclagem ainda não existe no município e 

praticamente na RMB também, sendo esta uma preocupação das entidades 

locais, pois será importante impulsionar este tipo de indústria aquando do 

desenvolvimento de sistemas de coleta seletiva de modo a não desacreditar o 

esforço que a população venha a desenvolver aderindo à separação de resíduos 

que têm que ter um encaminhamento adequado. 

A ausência de operadores económicos na cadeia de valor da reciclagem, será 

um fator crítico de sucesso das políticas de valorização das frações recicláveis 

de resíduos urbanos e um fator que deve ser ponderado em todo o planejamento 

da implementação da coleta seletiva e dos programas de capacitação e 

sensibilização ambiental. 

 

 Limpeza Pública 

É patente e notório o esforço contínuo que tem vindo a ser realizado pela 

Prefeitura no que respeita à limpeza e salubridade pública no município. No 

entanto, ainda existem locais onde se constata que a deposição dos resíduos é 

feita inadequadamente, muito por falta de cooperação dos cidadãos, em 

particular dos carroceiros que depositam resíduos que coletam em locais 

impróprios. É, por isso, necessário intervir nesta área de maneira a garantir 

condições de higiene e limpeza adequadas com o desiderato da melhoria da 

qualidade de vida e bem-estar da população. 
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A limpeza pública compreende as atividades de remoção de resíduos 

espalhados, varredura (manual e/ou mecânica), operações de capina, lavagem, 

desinfeção e manutenção dos equipamentos de deposição de resíduos, lavagem 

de ruas, quando se revelar necessário, desinfestações, lavagem de outros 

espaços públicos, desobstrução de bueiros e valas de drenagem de águas 

pluviais. 

 

A limpeza pública é realizada sob a responsabilidade da Secretaria Municipal de 

Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano (SEIDUR), que conta para o efeito com 

uma estrutura para a prestação dos serviços. 

 Resíduos do setor da saúde 

Os resíduos do setor de saúde são da responsabilidade da Secretaria Municipal 

de Saúde, sendo a sua coleta e tratamento uma responsabilidade contratual de 

uma empresa privada que procede ao fornecimento dos contentores apropriados 

em cada unidade de saúde do município e faz a sua coleta em carro próprio para 

o seu tratamento em instalação de responsabilidade da empresa. 

Classificação dos resíduos do setor da saúde estabelecido por regulamento 

prevê 5 classes de resíduos de acordo com a sua periculosidade, exigindo-se 

tratamentos específicos. A maioria dos resíduos são equiparáveis a resíduos 

urbanos, porém, exige-se a sua devida segregação na fonte para evitar a 

contaminação. 

Apresenta-se na Figura a seguir a classificação dos resíduos hospitalares (setor 

da saúde), de acordo com a legislação Brasileira e os respetivos símbolos de 

identificação 

Resíduos classificados por grupos (A a E): Infetante; Químico; Radioativo; 

Comum e reciclável (equiparado a urbano) e Perfuro cortante. 

Cada um tem de ser obrigatoriamente acondicionado e tratado de acordo com a 

sua característica. 
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Figura 4.72 – Classificação dos resíduos de serviços de saúde no Brasil (autor) 

 

No que diz respeito à segregação, a RDC nº 306/2004 da ANVISA, resolução 

que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de 

serviços de saúde no Brasil, indica medidas da composição gravimétrica dos 

resíduos de serviços de saúde por grupo, sendo 57% grupo D (comuns), 41% 

grupo A (infectantes), 1,5% grupo B (químico), e 0,05% grupo E 

(perfurocortantes). Portanto, se houver a segregação entre resíduos do grupo D 

e do grupo A, a quantidade de resíduos do grupo A é reduzida e 

consequentemente os custos de incineração para seu tratamento obrigatório 

serão menores.  

Por sua vez, a OMS (organização Mundial da Saúde) indica que os resíduos 

hospitalares segregados convenientemente pode reduzir a incineração 

obrigatória a 15% dos resíduos produzidos. Além disso, a segregação do grupo 

A em subgrupos e seu tratamento obrigatório, reduz tanto a taxa de geração do 

mesmo quanto os custos com o gerenciamento. 
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4.5.9.1 Quantidade e custos com o serviço de gerenciamento dos RSS 

Dados do SNIS mostram que o custo anual para o gerenciamento dos RSS em 

2015, 2016 e 2017 foi de R$ 381 324,00 (este dado sugere que tenha sido o 

orçamento atribuído a esta tarefa). 

As quantidades de RSS coletadas e tratada (enviada pela empresa contratada 

para Ananindeua), de acordo com dados do SNIS referem-se a 2012 (124 

toneladas); 2014 (198 toneladas). Não há dados oficiais de 2015, 2016 e 2017 

disponíveis na plataforma SNIS. 

Custo unitário de gerenciamento de RSS 

Levando em conta a quantidade gerida, será de R$ 1 925,00 por tonelada 

processada (coleta e tratamento), que evidencia a necessidade de uma boa 

segregação na fonte produtora para que não haja contaminação de resíduos do 

Grupo D (resíduos comuns, equiparados a urbanos) com os resíduos tóxicos e 

perigosos (resíduos infetantes). 

 Taxas e tarifas 

A Prefeitura de Marituba está isenta de pagamento pelo tratamento dos seus 

resíduos domiciliares encaminhados para o aterro sanitário da Guamá, 

Tratamento de resíduos Sólidos Ltda. Caso pagasse o mesmo valor dos 

restantes municípios da RMB, atualmente em R$ 90,00/tonelada, esse valor 

seria de cerca de R$ 1.700.000,00 por ano. O custo total da coleta e tratamento, 

considerando o tratamento, seria em torno de 5 milhões de reais por ano, 

equivalente a R$ 250,00 /tonelada (gerenciamento dos resíduos, que 

compreende a coleta e o tratamento em aterro sanitário). 

Os custos com o serviço de gestão de resíduos que a Prefeiura suporta, não são 

cobertos por tarifa aplicada aos utentes. 

O hipotético valor da tarifa média para uma família de 4 membros, para 

recuperação de custos, é estimado em cerca de R$14,00 por mês. 

 

  Iniciativas Relevantes no setor dos resíduos 

Há um conjunto de iniciativas relevantes no setor dos resíduos em curso em 

Marituba, de que se destaca a campanha de caracterização de resíduos a ser 
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efetuada durante 2 meses, os Inquéritos à população dos bairros de Marituba 

que serão abrangidos pelo programa de coleta seletiva, envolvendo cerca de 20 

mil habitantes, para conhecimento dos hábitos do tecido social e predisposição 

para a separação de recicláveis na fonte. O projeto piloto  de coleta seletiva 

“Bairro Limpo”, que trás subsídios para aplicação em outros bairros. Também 

está em curso a ampliação da coleta seletiva ao Bairro Viver Melhor, incluindo 

os condomínios fechados Salinas, Soure e Algodoal, adjacente ao Viver Melhor, 

e em outros condomínios. 

O município apresentou uma candidatura ao  Fundo de Direitos Difusos, do 

Ministério da Justiça, para a implantação de um projeto de coleta seletiva e de 

compostagem coletiva, tendo sido contemplado, cujo início se prevê em 2019. 

Também há iniciativas de implementação de hortas nas escolas com 

compostagem realizada no local. 

 

  Conclusões sobre o Diagnóstico 

5.1 Análise SWOT do setor dos resíduos  

FORÇAS 

O ponto forte do setor dos resíduos em Marituba é a vontade e determinação 

políticas para alterar o atual panorama, consubstanciado na elaboração do Plano 

Municipal de Saneamento Básico e no Plano de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos. Outro ponto forte é o projeto de coleta seletiva e de compostagem 

aprovado no âmbito dos apoios dos Fundos de Direitos Difusos do ministério da 

Justiça do Brasil, que foi aprovado para a Prefeitura de Marituba. 

De fato verifica-se um elevado empenhamento e apoio do Prefeito assim como 

do Secretário de Maior Ambiente de Marituba. Foi realizado uma campanha de 

caracterização de resíduos, com validade estatística, que constituiu um evento 

único no município. 

Desde 2017 que se organiza no município um evento de grande alcance na 

educação ambiental e divulgação técnica e sensibilização da população para a 
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questão dos resíduos, que é o Fórum do Ambiente de Marituba, que em 2019 

realizou a 3ª edição. 

A dinamização na SEMMA com a nomeação de novo titular foi um ponto muito 

forte, dado ter iniciado com a sistematização de dados, levantamentos de dados 

de campo para a implementação das rotas de coleta seletiva, a dinamização do 

programa de acondicionamento de resíduos no município e a produção de PEV 

para implantar de diversos pontos do município. 

 

FRAQUEZAS 

Pontos fracos detetados são a falta de acondicionamento de resíduos nas ruas 

de Marituba (devido à pluviosidade elevada, tornam-se muito úmidos e parte da 

carga descartada no aterro sanitário de Marituba, da empresa Guamá, 

Tratamento de Resíduos Ltda, é de água. Por outro lado, ao serem depositados 

em montes nas ruas, permitem o seu rasgamento pelos animais procurando 

alimento e mesmo catadores autónimos procurando matérias recicláveis. A falta 

de uma tarifa para recuperação de custos é um ponto fraco do setor no 

município, que tem de arcar com a totalidade dos custos pelos serviços 

prestados à população, retirando uma parcela substancial do orçamento 

municipal que poderia ser aplicado em programas sociais e educacionais setores 

com défice.  

Outros pontos fracos que merecem destaque são o défice de recursos humanos 

com conhecimentos técnicos sobre o setor dos resíduos para desenvolvimento 

e incremento de atividades da Secretaria de Meio Ambiente. Também é pono 

fraco o não estabelecimento dos fluxos específicos (logística reversa) que 

carecem de implementação efetiva devido a legislação para regulamentar as 

atividades inerentes a estes fluxos. 

Outro ponto fraco é a carência de equipamentos de coleta e transporte de 

resíduos para que possam atingir a totalidade dos arruamentos da cidade. 

A coleta seletiva é demasiado insipiente, perdendo-se recursos que poderiam 

ser valorizados, em parte por falta de educação ambiental da população e porque 

as organizações de catadores de materiais recicláveis não são organizadas e 

padecem de capacidade para desenvolver a atividade de forma empresarial. 
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OPORTUNIDADES 

A oportunidade que o município ao implementar os programas, projetos e ações 

previstas no PGIRS é transformar o município num exemplo de cidade limpa e 

mais saudável, criando oportunidades de implantação da industria da reciclagem 

que poderá gerar emprego e renda aos catadores e outros trabalhadores. É uma 

oportunidade de desenvolver a coleta seletiva no município, a logística reversa 

com valorização dos resíduos e a inclusão dos catadores de materiais recicláveis 

do município. 

AMEAÇAS 

A principal ameaça que o município enfrenta é descumprir objetivos legais de 

valorização dos resíduos como a reciclagem, através da coleta seletiva. Se não 

implementar o acondicionamento de resíduos no município a cidade dificilmente 

se manterá limpa. A coleta regular tende a colapsar se não houver incremento 

de meios para a coleta, em especial de caminhões coletores. A falta de 

implementação de um sistema tarifário pode comprometer a qualidade dos 

serviços por falta de recursos financeiros.  
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 ESTUDO DA POPULAÇÃO  

O estudo da população e da sua evolução é fundamental para o estabelecimento de 

metas e objetivos em qualquer setor de atividade, sendo no setor dos resíduos fator da 

maior relevância. 

De igual modo, o estudo do comportamento da população no que tange à geração de 

resíduos e à qualidade dos resíduos gerados, constituem peças chave para os 

dimensionamentos das infraestruturas e dos meios necessários ao bom 

equacionamento da gestão dos resíduos. 

O estudo da evolução da população de uma comunidade é sempre um desafio baseado 

no passado, nos saldos líquidos de nascimentos e óbitos e perspectivando o futuro em 

função de tendências e de programas de desenvolvimento do município, da sua 

atratividade para a fixação de populações. 

São utilizados modelos matemáticos estatísticos que levam em conta o comportamento 

da evolução da população no passado, a estrutura etária atual da população que define 

a probabilidade de crescimento em função da fecundidade e os planos diretores de 

desenvolvimento, que mostram como o município pode atrair ou não populações em 

fluxos pontuais. O caso de Marituba é particular, porque é um município com autonomia 

recente e, por isso, sem dados específicos de censos anteriores à sua autonomia 

municipal. 

Várias entidades apresentam estudos da evolução da população, designadamente e, 

em primeiro lugar, o IBGE, mas também a ANA (Agência nacional da Água) e a 

COSANPA (Companhia de Saneamento do Pará). 

É comum em estudos deste tipo compararem-se os resultados da aplicação de modelos 

matemáticos conhecidos com os dados de estimativas de entidades especializadas ou 

atuantes em setores em que o conhecimento da população é fulcral, como é o caso do 

saneamento, dos transportes urbanos, da habitação, entre outros. 

A escolha de um dos modelos depende da sensibilidade da equipe de desenvolvimento 

do trabalho e será utilizada para estimar demandas para os 20 anos de vigência do 

Plano. 

São quatro os modelos matemáticos mais comuns para estimar a evolução de uma 

população, não sendo os únicos: 
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Figura 5.1 - Curvas de crescimento demográfico segundo 4 modelos diferentes. 

6.1 Crescimento aritmético 

Se o crescimento é linear, progressão aritmética, os dados demográficos anteriores 

ajustam a uma reta, e por extrapolação dessa reta obtém-se uma estimativa da 

população. A estimativa da população, P, é função do tempo, t, e de uma constante de 

crescimento, k, de acordo com: 

 

P t( )=P0 + kt  (eq 1) 

em que 

 

P0 é a população em t=0. 

Este tipo de lei só deve aplicar-se se o crescimento populacional mantiver o seu ritmo. 

Se houver indicações de que possa haver uma estabilização da população, por exemplo 

devido a falta de espaço, deve-se usar outro tipo de modelo. 

6.2 Crescimento exponencial (geométrico) 

O crescimento exponencial, progressão geométrica, só se verifica em regiões em franco 

desenvolvimento, onde a estimativa da população, P, é função do tempo, t, e de uma 

constante de crescimento, k, de acordo com: 

 

P t( ) = P0 e
kt

 (eq 2) 

em que 

 

P0 é a população em t=0. Esta lei pode linearizar-se pela seguinte 

transformação: 

 

lnP t( )= lnP0 + kt (eq 3) 
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para aplicação de uma regressão linear. 

 

6.3 Curva logística 

A curva logística tem uma forma de S, em que no início a população tem um crescimento 

exponencial mas depois a taxa de crescimento sofre um declínio e a população tende 

estabilizar num valor de saturação, 

 

PSat. O crescimento com uma curva logística segue 

a lei, 

 

P t( ) =
PSat

1+ e
a+ bt

 (eq 4) 

em que a, b e 

 

PSat são parâmetros que podem obter-se por ajuste dos dados à curva ou 

através de dados de 3 censos consecutivos, 

 

P0, 

 

P1 e 

 

P2, intervalados de n anos. 

 

PSat =
2P0P1P2 − P1

2
P0 + P2( )

P0P2 − P1

2

 (eq 5) 

A população de saturação da região em causa pode ser determinada atendendo a 

fatores como a capacidade da região em suportar mais habitantes. Com a população de 

saturação conhecida, os restantes parâmetros da curva logística podem determinar-se 

( )
( )

bta
tP

tPPSat +=






 −
ln

 (eq 6) 

A evolução da população de Marituba sugere que poderá ser associada à curva 

logística. Depois de crescimento populacional bastante acentuado, a tendência é de 

abrandamento e estabilização da taxa de crescimento. Dado que o município de 

autonomizou de Benevides há pouco tempo (1994), não há dados demográficos 

específicos do município do passado em número suficiente para se aplicar de forma 

segura alguns modelos matemáticos de projeção da população. 

 

6.4 Crescimento decrescente 

O método do crescimento decrescente aplica-se, tal como a curva logística, a 

populações que por alguma limitação, de espaço ou recursos para o desenvolvimento, 

sofram um declínio da taxa de crescimento e tendam para um valor de população 

estável, 

 

PSat. O valor de 

 

PSat é estimado com base em estimativas que podem ter por 
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base planos de urbanização ou outro tipo de estudos. A evolução da população é 

expressa pela lei, 

 

P t( ) = P0 + PSat − P0( ) 1− e
kt( )

 (eq 7) 

em que 

 

P0 é a população no início e k é a constante de crescimento determinada pelo 

ajuste dos dados disponíveis a esta lei de crescimento. 

 

Num Estado como o Pará, que tem tido uma dinâmica de crescimento nas 

últimas décadas, constata-se que o crescimento médio da população exibe uma 

tendência de desaceleração, mas não de decréscimo de população, como se 

pode constatar no gráfico da figura a seguir.  

 

Figura 5.2 – Evolução da taxa de crescimento no Estado do Pará 

O crescimento anual é superior a 1.4%. 

 

Evolução da população em municípios da Região Metropolitana de Belém  
 

Tabela 5.1 – Evolução da população em municípios da RMB 
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Evolução da taxa de crescimento da população 
do Pará

Município 1991 2000 2010 2019

Ananindeua           88 025            393 569             471 980           530 598   

Belém      1 246 435         1 279 861          1 393 399        1 485 732   

Benevides           68 303              35 550               51 651             62 737   

Marituba           31 889              74 429             108 246           131 521   
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Da tabela precedente destaca-se o crescimento exponencial de Ananindeua e 

Marituba, mas também de Benevides, apesar de haver uma grande diminuição 

de 1991 a 2000, período em que Marituba se desmembrou deste município e, 

via disso, Benevides perdeu população de forma administrativa.  

Tabela 5.2 - Taxas de crescimento anual da população  

 
 

O crescimento anual de Marituba sugere tender para a curva logística 

(saturação), depois de crescimento vertiginoso durante mais de uma década, no 

entanto, deve ter-se em conta que o cálculo da população de saturação fica 

comprometido com os dados escassos devido o município ser muito recente. 

 

Figura 5.3 – Evolução exponencial da população de Marituba 

O desenvolvimento urbano acelerado de Marituba é característico de cidades dormitório 

em regiões metropolitanas em que os municípios de maior dimensão concentram o 

tecido econômico mais dinâmico e, por outro lado, falta espaço para o crescimento 

orgânico da cidade. Assim aconteceu em Marituba que tem vindo a receber população 

Município 1991 2000 2010 2019

Ananindeua 2.94% 16.16% 1.83% 1.31%

Belém 2.94% 0.26% 0.85% 0.64%

Benevides 11.83% -6.32% 3.81% 1.96%

Marituba 8.85% 3.82% 1.97%
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que trabalha em Belém e Ananindeua, nos bairros novos como são: Viver Melhor e 

condomínios Soure, Algodoal e Salinas, na Direcional, Citá Maris, Beija Flor, etc., com 

capacidade superior a mais de 30 mil novos habitantes em muito pouco tempo. Outros 

estão a despontar no município, que sugere um modelo semelhante ao da curva 

logística com crescimento geométrico acentuado num período mais curto e que depois 

tende para a assintota, a saturação.  

Admitindo crescimento para a próxima década semelhante ao que se teve de 2010 a 

2019, segundo o IBGE, a população de saturação de Marituba é de 402.000 habitantes. 

  



 

179 
Prognóstico - Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marituba - 2019 

 Projeção da geração de Resíduos Sólidos 

7.1 Projeção da população 

A projeção da população feita pela Agência Nacional de Águas e da COSANPA 

apresentam população no fim do prazo do Plano bastante diferentes. O modelo 

matemático utilizado apresenta valores muito semelhantes ao da ANA. 

Tabela 7.1 – Projeção da população de Marituba para o período do Plano 

  ANA COSANPA Modelo 

2019                134 088                    148 976                   135 521    

2020                137 316                    151 876                   138 486    

2021                140 621                    154 664                   141 515    

2022                144 006                    157 336                   144 611    

2023                147 472                    159 895                   147 774    

2024                151 021                    162 337                   151 007    

2025                154 656                    164 662                   154 310    

2026                158 378                    166 868                   157 686    

2027                162 190                    168 953                   161 136    

2028                166 094                    170 916                   164 661    

2029                170 091                    172 757                   168 263    

2030                174 185                    174 472                   171 944    

2031                178 378                    176 062                   175 705    

2032                182 671                    177 539                   179 549    

2033                187 068                    178 898                   183 477    

2034                191 570                    180 135                   187 490    

2035                196 181                    181 245                   191 592    

2036                200 903                    182 223                   195 783    

2037                205 738                    183 065                   200 066    

2038                210 690                    183 768                   204 443    

A taxa de progressão utilizada pela COSANPA a partir de 2019 é de menor 

crescimento. A modelagem da ANA segue mais próxima da do IBGE.  

Para o PGIRS, adotou-se o resultado do modelo matemático utilizado, que prevê 

uma população de 204.443 habitantes no fim do período do Plano.  

7.2 Geração de resíduos 

Com base na projeção da população e da capitação de resíduos, estima-se a 

quantidade de resíduos gerados. 
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Para o Plano, considerou-se capitação de 0.51kg/hab.dia, com taxa de progressão 

incremental anual de 5%  em relação à taxa do ano anterior, atingindo-se capitação de 

0.70 kg/hab.dia no final do período de vigência do PGIRS. 

Geração de resíduos: 

1) Cálculo da geração anual de Resíduos Urbanos (QRU) é dado pelo produto 

da capitação (Cap) pela população (Pop) em 365 dias, segundo a 

seguinte expressão, em toneladas: 

𝑄𝑅𝑈 = 
𝑃𝑜𝑝 𝑥 𝐶𝑎𝑝 𝑥 365

1000
  (𝑡) 

 

QRU(i) (Mg) – Quantidade de resíduos no ano i 

Cap (i) (kg/hab.d) – capitação no ano i 

Tabela 7.2 – Projeção da geração de resíduos total e por categoria (2019-2024) 

 

  

Designação Unid 2019 2020 2021 2022 2023 2024

População hab 135 521        138 486        141 516        144 612        147 776        151 009        

Marituba hab 135 521        138 486        141 516        144 612        147 776        151 009        

tx cresc população % 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

Taxa crescimento capitação % 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2% 1.3%

Capitação (kg/hab/dia) kg/hab dia 0.51               0.52               0.52               0.53               0.53               0.54               

População servida pelo 

aterro (%)

Marituba 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Geração  RSU (t) t 25 227          26 050          26 913          27 820          28 775          29 780          

Prod. Por categoria

Matéria Orgânica 42.40% 10 696          11 045          11 411          11 796          12 200          12 627          

Papel 5.10% 1 287            1 329            1 373            1 419            1 468            1 519            

Cartão 3.00% 757                781                807                835                863                893                

Cartão complexo (tetrapak) 1.00% 252                260                269                278                288                298                

Plástico filme 8.60% 2 170            2 240            2 315            2 393            2 475            2 561            

PET, PEAD, PP 5.10% 1 287            1 329            1 373            1 419            1 468            1 519            

Outros plásticos 2.30% 580                599                619                640                662                685                

Vidro 2.60% 656                677                700                723                748                774                

Metais Ferrosos 1.60% 404                417                431                445                460                476                

Alumínio 0.60% 151                156                161                167                173                179                

Madeira 1.20% 303                313                323                334                345                357                

Têxteis 3.50% 883                912                942                974                1 007            1 042            

Têxteis sanitários (fraldas, 

pensos higiênicos)
8.20%

2 069            2 136            2 207            2 281            2 360            2 442            

Rejeitos/terras/outros 14.80% 3 734            3 855            3 983            4 117            4 259            4 407            
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Tabela 7.3 – Projeção da geração de resíduos total e por categoria (2025-2030) 

 

Tabela 7.4 – Projeção da geração de resíduos total e por categoria (2031-2034) 

 

Designação Unid 2025 2026 2027 2028 2029 2030

População hab 154 313        157 689        161 139        164 664           168 267             171 949             

Marituba hab 154 313        157 689        161 139        164 664           168 267             171 949             

tx cresc população % 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

Taxa crescimento capitação % 1.3% 1.4% 1.5% 1.6% 1.6% 1.7%

Capitação (kg/hab/dia) kg/hab dia 0.55               0.56               0.56               0.57                  0.58                    0.59                    

População servida pelo 

aterro (%)

Marituba 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Geração  RSU (t) t 30 839          31 957          33 139          34 389              35 714               37 119               

Prod. Por categoria

Matéria Orgânica 42.40% 13 076          13 550          14 051          14 581              15 143               15 739               

Papel 5.10% 1 573            1 630            1 690            1 754                1 821                  1 893                  

Cartão 3.00% 925                959                994                1 032                1 071                  1 114                  

Cartão complexo (tetrapak) 1.00% 308                320                331                344                   357                     371                     

Plástico filme 8.60% 2 652            2 748            2 850            2 957                3 071                  3 192                  

PET, PEAD, PP 5.10% 1 573            1 630            1 690            1 754                1 821                  1 893                  

Outros plásticos 2.30% 709                735                762                791                   821                     854                     

Vidro 2.60% 802                831                862                894                   929                     965                     

Metais Ferrosos 1.60% 493                511                530                550                   571                     594                     

Alumínio 0.60% 185                192                199                206                   214                     223                     

Madeira 1.20% 370                383                398                413                   429                     445                     

Têxteis 3.50% 1 079            1 118            1 160            1 204                1 250                  1 299                  

Têxteis sanitários (fraldas, 

pensos higiênicos)
8.20%

2 529            2 620            2 717            2 820                2 929                  3 044                  

Rejeitos/terras/outros 14.80% 4 564            4 730            4 905            5 090                5 286                  5 494                  

Designação Unid 2031 2032 2033 2034

População hab 175 711          179 555      183 483      187 498      

Marituba hab 175 711          179 555      183 483      187 498      

tx cresc população % 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

Taxa crescimento capitação % 1.8% 1.9% 2.0% 2.1%

Capitação (kg/hab/dia) kg/hab dia 0.60                 0.61             0.63             0.64             

População servida pelo 

aterro (%)

Marituba 100% 100% 100% 100%

Geração  RSU (t) t 38 613            40 201        41 894        43 701        

Prod. Por categoria

Matéria Orgânica 42.40% 16 372            17 045        17 763        18 529        

Papel 5.10% 1 969               2 050          2 137          2 229          

Cartão 3.00% 1 158               1 206          1 257          1 311          

Cartão complexo (tetrapak) 1.00% 386                  402              419              437              

Plástico filme 8.60% 3 321               3 457          3 603          3 758          

PET, PEAD, PP 5.10% 1 969               2 050          2 137          2 229          

Outros plásticos 2.30% 888                  925              964              1 005          

Vidro 2.60% 1 004               1 045          1 089          1 136          

Metais Ferrosos 1.60% 618                  643              670              699              

Alumínio 0.60% 232                  241              251              262              

Madeira 1.20% 463                  482              503              524              

Têxteis 3.50% 1 351               1 407          1 466          1 530          

Têxteis sanitários (fraldas, 

pensos higiênicos)
8.20%

3 166               3 297          3 435          3 583          

Rejeitos/terras/outros 14.80% 5 715               5 950          6 200          6 468          
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Tabela 7.5 – Projeção da geração de resíduos total e por categoria (2034-2038) 

 

 

  

Designação Unid 2035 2036 2037 2038

População hab 191 600      195 792      200 075      204 453      

Marituba hab 191 600      195 792      200 075      204 453      

tx cresc população % 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

Taxa crescimento capitação % 2.2% 2.3% 2.4% 2.5%

Capitação (kg/hab/dia) kg/hab dia 0.65             0.67             0.68             0.70             

População servida pelo 

aterro (%)

Marituba 100% 200% 300% 400%

Geração  RSU (t) t 45 632        95 398        149 747      209 187      

Prod. Por categoria

Matéria Orgânica 42.40% 19 348        40 449        63 493        88 695        

Papel 5.10% 2 327          4 865          7 637          10 669        

Cartão 3.00% 1 369          2 862          4 492          6 276          

Cartão complexo (tetrapak) 1.00% 456              954              1 497          2 092          

Plástico filme 8.60% 3 924          8 204          12 878        17 990        

PET, PEAD, PP 5.10% 2 327          4 865          7 637          10 669        

Outros plásticos 2.30% 1 050          2 194          3 444          4 811          

Vidro 2.60% 1 186          2 480          3 893          5 439          

Metais Ferrosos 1.60% 730              1 526          2 396          3 347          

Alumínio 0.60% 274              572              898              1 255          

Madeira 1.20% 548              1 145          1 797          2 510          

Têxteis 3.50% 1 597          3 339          5 241          7 322          

Têxteis sanitários (fraldas, 

pensos higiênicos)
8.20%

3 742          7 823          12 279        17 153        

Rejeitos/terras/outros 14.80% 6 754          14 119        22 163        30 960        
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 Tecnologias de tratamento e valorização de resíduos 

A Lei 12.305/2010, que instituiu a PNRS, dá grande ênfase ao aterro sanitário como 

solução para a gestão de resíduos. No entanto, há um conjunto de outras tecnologias e 

processos que podem ser solução isolada ou associadas. 

No presente capítulo faz-se uma breve descrição de cada uma das tecnologias mais 

comuns em tratamento de resíduos sólidos urbanos. 

8.1 Aterro Sanitário 

Como se disse, o aterro sanitário é a tecnologia que norteia a PNRS e por isso tem 

grande importância. Por outro lado, as outras tecnologias e processos precisam sempre 

de ter no modelo técnico um aterro como fusível das operações de tratamento ou de 

valorização, porque há sempre refugos a necessitar de local para descarte. Também é 

local de deposição em períodos de manutenção ou reparação dos equipamento de 

outras tecnologias. 

Por definição da NBR 8419 da ABNT de 1992, Aterro sanitário é uma “Técnica de 

disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos à saúde pública e à 

sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza princípios 

de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao 

menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada 

jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se necessário”. É uma definição 

generalista ultrapassada pela evolução da tecnologia em si e pelas exigências 

legislativas entretanto aprovadas em diversos países e mesmo no Brasil. 

 

Figura 8.1 – Panorama de um aterro sanitário, parte encerado e parte em operação 
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No projeto de um aterro sanitário contempla-se normalmente as seguintes áreas: zona 

de apoio com os edifícios técnico-administrativos, armazém e oficina; as células de 

disposição de resíduos, a estação de tratamento de lixiviados (ETL); a unidade de 

tratamento de biogás e as instalações de proteção ambiental: redes de drenagem de 

lixiviados, de águas pluviais e de biogás.  

8.2 Tecnologia de Separação de resíduos (Triagem) 

Após a coleta, os materiais recuperados secos são transportados para as unidades ou 

centrais de triagem, onde ocorrerá a separação dos materiais específicos, a limpeza e 

o enfardamento/acondicionamento dos materiais para que possam ser devidamente 

comercializados. Essas unidades são equipadas com esteiras ou mesas de catação, 

além de prensas, para reduzir o volume dos materiais secos e facilitar a sua estocagem 

e o transporte. 

A separação de resíduos pode ser feita de forma manual ou por via mecânica (Planta 

de Triagem) com graus de sofisticação variada. As de primeira geração são dotadas de 

ajudas mecânicas como esteiras inclinadas para condução dos resíduos a uma 

plataforma elevada onde se localizam os postos de triagem sobre esteira rolante. Para 

a separação dos ferrosos pode utilizar-se no fim a linha, um separador magnético (íman) 

que capta os metais ferrosos e os desvia da esteira de catação. Na parte inferior da 

plataforma de segregação, se posicionam baias de separação dos diversos materiais, 

com acesso a uma esteira horizontal no piso para acesso à prensa. 

 

Figura 8.2 – Lay-out da Estação de Triagem da Lipor, Portugal  

Fonte: (Lipor/Russo, M. 2020) 
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8.3 Tratamento Mecânico e Biológico 

Os denominados TM e TMB, são os Tratamentos Mecânicos e os Tratamentos 

Mecânico e Biológico são tecnologias de separação que permitem a segregação dos 

resíduos em orgânicos (restos de alimentos e comidas) e dos inorgânicos (materiais 

com potencial de reciclagem). 

Uma possível rota tecnológica é a que se apresenta na figura a seguir. 

 

Figura 8.3- Fluxograma de tratamento com unidade de Tratamento Mecânico e biológico por 
compostagem (fonte: Russo, M. 2020) 

 

 

Figura 8.4 – Imagem de uma unidade de separação mecânica de resíduos (fonte: Russo, M. 2020) 
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8.4 Compostagem 

A compostagem é um processo biológico de decomposição aeróbia da matéria 

orgânica biodegradável dos resíduos sólidos (Marituba apresentou 42%). É um 

processo cujo resultado final é a obtenção de um produto, o composto, que é um 

condicionador do solo, que melhora as suas características físicas, químicas e 

biológicas, além de oferecer entre 5 e 7% de macro e micro nutrientes (Russo, 

M., 2012). 

A NBR 13591/2010 da ABNT define Usina ou Unidade de Compostagem “como uma 

instalação dotada de pátio de compostagem e conjunto de equipamentos eletromecânicos 

destinados a promover e/ou auxiliar o tratamento das frações orgânicas dos resíduos 

domiciliares”. 

A compostagem processa-se em duas fases, a primeira é a degradação ativa, 

em que é necessário suprir os microrganismos com oxigênio, haja visto que é 

um processo de degradação da matéria orgânica aeróbio. Este período de 

degradação leva em média cerca de 30 dias, com obrigatoriedade de prover as 

pilhas com oxigênio (de forma estática ou por revolvimento). O revolvimento é 

mecânico, com volteadoras que operam sobre as pilhas com o compostado a 

permanecer na pilha (Figura 8.5).  

 

Figura 8.5 – Tipo de volteadora de composto que revolve a leira e deixa o material na mesma posição  

 



 

187 
Prognóstico - Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marituba - 2019 

 
Figura 8.6 – Exemplo de pilha estática arejada (o ar é insuflado por sopradores) (Russo, M., 2012) 

 

Nos sistemas estáticos dimensiona-se a vazão de oxigênio necessário para 

degradar a matéria orgânica, tendo em conta que a fonte de oxigênio é o ar, que 

contém cerca de 21% deste gás. 

O processo da compostagem pode ser classificado de várias maneiras, mas a principal 

é a classificação em sistemas reator e sistemas não-reator (Haug, 1993): 

a) Sistemas não - Reator: 

Pilhas com revolvimento (“windrow”) 

Pilhas Estáticas:  

- sucção de ar; 

  - indução de ar; 

  -  ventilação alternada (sucção e indução) ou híbrido; 

  - indução de ar conjugada com controlo da temperatura. 

b) Sistemas Reator: 

Reatores verticais:   

- contínuos 

  - descontínuos 

Reatores horizontais ou inclinados:  

- estáticos 

 - rotativos 
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Parâmetros de controle operacional:  

A compostagem é controlada através de diversos parâmetros, sendo que em termos 

operacionais são importantes . (i) a temperatura, que não deve ser superior a 58ºC, para 

evitar a morte de microrganismos aeróbios que não são termotolerantes, (ii) o teor de 

umidade, que deve estar na faixa de 40 a 60%, uma vez que a água  é um fator limitante 

do processo e (iii) teor de oxigênio, uma vez que é aeróbio o processo, é necessário 

suprir a DBO (demanda bioquímica de oxigênio).  

8.5 Combustível Derivado de Resíduos (CDR) 

Os resíduos sólidos urbanos contêm cerca de 30 a 38% de materiais que podem ser 

reciclados, preservando-se assim a utilização de recursos naturais. Porém, para que 

estes sejam preservados em grande escala exige-se que a sua coleta seja seletiva, uma 

vez que na coleta indiferenciada há conspurcação destes materiais com resíduos 

orgânicos biodegradáveis que os inviabilizam para encaminhamento para a indústria de 

reciclagem, ou apenas em limitadas situações tal é possível. As unidades de separação 

mecânica (TM e TMB) fazem a separação, porém o aproveitamento dos recicláveis é 

limitada a 5 a 12%, normalmente condicionado à percentagem de matéria orgânica 

existente nos resíduos coletados e da sua umidade.  

 

Figura 8.7 – Fluxo dos resíduos urbanos numa unidade de tratamento mecânico de separação (fonte: 
Russo, M. 2020) 

 

Quanto maior a percentagem de materiais orgânicos e de umidade, menor o sucesso 

na separação dos materiais recicláveis. 
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O que sobra da separação de orgânicos biodegradáveis e de recicláveis (papelão, 

plásticos, metais e vidros) é refugo com adequado PCI para valorização em processos 

térmicos, em vez de ser depositado em aterros sanitários. 

 O CDR – Combustível derivado de resíduo, é um combustível sólido preparado a partir 

de resíduos não perigosos para utilização em unidades de incineração e co-incineração 

(NP 4486:2008). Código 19 12 10 da Lista Europeia de Resíduos.  

No Brasil, o CDR é definido na Lista Brasileira de Resíduos Sólidos, publicada na 

Instrução Normativa N˚ 13/2.012 do IBAMA, pelo código 19.12.10. 

o CDR é produzido a partir de resíduos urbanos não perigosos, em instalações 

industriais mecanizadas, a partir de operações de tratamento mecânico (segregação de 

orgânicos e não orgânicos, seguido de trituração. Os resíduos para o CDR têm um PCI 

(poder calorífico inferior) com potencial para a produção de energia elétrica após 

utilizado como combustível em unidades de geração (motogeradores) ou em processos 

térmicos, como a incineração ou a pirólise. 

Para a produção do CDR também podem ser utilizados resíduos oriundos dos setores 

da indústria e do comércio, constituídos maioritariamente de plástico, papel, borracha, 

madeira, têxteis, entre outros, rejeitados em processos de reciclagem multimaterial. 

8.6 Pirólise 

A pirólise é um processo de conversão térmica em atmosfera pobre em oxigênio, que 

implica na rotura de ligações C-C e na formação de ligações carbono-oxigênio, ou seja, 

a pirólise é um processo de oxidação-redução na qual uma parte da biomassa é 

reduzida a carbono e a outra parte, é oxidada e hidrolisada dando origem a fenóis, 

carboidratos, álcoois, aldeídos, cetonas e ácidos carboxílicos. Esses produtos primários 

combinam-se entre si para dar moléculas mais complexas tais como ésteres, produtos 

poliméricos. 

Tratando-se de uma degradação térmica em uma atmosfera com deficiência de 

oxigênio, a pirólise minimiza as emissões de poluentes formados em atmosfera 

oxidante, tais como as dioxinas e os furanos, que constitui-se como uma grande 

vantagem em relação à incineração. 
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Figura 8.8 – Fluxograma de uma unidade de valorização energética por pirólise, incluído o pré-tratamento 
e preparação do CDR para alimentação dos reatores pirolíticos (fonte: Russo, M. 2020) 

8.7 Incineração 

As três principais tecnologias de incineração são (i) - a incineração denominada “mass 

burning”, por grades fixas ou móveis, (ii) incineração com fundo em leitos fluidizados e 

(iii) incineração em fornos rotativos. As mais utilizadas para tratamento de resíduos 

urbanos são as duas primeiras, ou seja, por grades e leitos fluidizados. Destas, sem 

dúvida que a dominante é a mass burning de grades móveis. 

 

 
Figura 8.9 – corte de uma incineradora evidenciando a área de combustão e área de tratamento de gases 

 

Sobretudo a partir de 1970 é que se começou a reconhecer as vantagens da combustão 

em leito fluidizado, sobretudo devido às baixas temperaturas de operação (800-900 ºC) 
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e à possibilidade de retenção de SO2, através do uso de adsorventes diretamente no 

leito, evitando a necessidade de dispendiosos equipamentos de dessulfurização dos 

gases de exaustão.   

Tal como outras tecnologias de tratamento de resíduos, a incineração põe problemas 

diversos no que toca à poluição potencial, cujo grau depende da tecnologia utilizada. As 

principais saídas do processo são escórias e cinzas, lixiviados da fossa de receção de 

resíduos e os gases da combustão. 

As escórias e cinzas constituem a fração sólida a tratar, normalmente deposição com 

ou sem pré-tratamento em aterro adequado. O lixiviado constitui uma emissão líquida a 

tratar que responde por 12% a 23% do volume entrado na instalação, proveniente dos 

resíduos depositados nas fossas de alimentação da instalação, normalmente ali 

depositados durante mais de 3 dias, devido à pressão a que estão sujeitas as camadas 

inferiores e ao teor de humidade dos mesmos (bastas vezes superiores a 50%).  

As emissões gasosas são provenientes da queima e que saem pela chaminé. Estas 

emissões gasosas são constituídas por matéria particulada que sai pela chaminé 

conjuntamente com dióxido de carbono, NOx, dioxinas, furanos, PCBs e metais 

pesados, entre outros. Estes gases constituem uma das desvantagens da queima de 

resíduos por serem considerados resíduos perigosos.  

Com efeito, a matéria particulada inalável causa problemas respiratórios. As dioxinas, 

furanos e PCBs são cancerígenos. O mercúrio e outros metais pesados são tóxicos e o 

dióxido de carbono e o NOx, entre outros, são gases de efeito de estufa. 

Diante desta realidade, os fabricantes de incineradoras começaram a incorporar 

sistemas sofisticados de lavagem de gases, sobretudo a partir de 1990, para mitigar os 

efeitos nefastos deste tipo de tratamento e também porque a legislação começou a ser 

cada vez mais restritiva no que toca à qualidade das emissões descarregadas. 

Com efeito, hoje em dia na Europa, as incineradoras operam sob restrita legislação e 

regulamentação utilizando tecnologias em que o Estado da Arte da Tecnologia reduziu 

drasticamente os perigos das emissões, sobretudo das gasosas. 

A redução de volume de resíduos após o tratamento situa-se entre 90% (leitos 

fluidizados) e 80% (incineração por grades), sendo uma das grandes vantagens para 

diversos contextos. Em termos de massa a redução é de cerca de 70%. 

Nos leitos fluidizados é preciso ter em conta o consumo energético para o pré-

tratamento que na maior parte dos casos se exige com a prévia trituração dos resíduos 

antes da carga do forno.  
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Os gases de combustão são recirculados para a câmara de combustão para redução 

das emissões de NOx. 

O dióxido de carbono e o carbono orgânico podem ser regulados por controlo da 

combustão. 

O enxofre e cloretos de hidrogénio são removidos através da adição de cal hidratada ou 

leite de cal, consoante o sistema de lavagem de gases seja por via seca ou húmida. 

Para a absorção de dioxinas, furanos, PCBs, mercúrio e outros metais pesados é 

utilizado um sistema com carvão ativado. 

Os gases depois dos processos de lavagem antes da saída pela chaminé ainda passam 

por um sistema de filtragem (precipitadores electrostáticos) para separação de material 

particulado remanescente. 
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 Modelos tecnológicos de tratamento de resíduos para Marituba 

A rota tecnológica para a gestão de resíduos de Marituba contempla a coleta seletiva 

de resíduos orgânicos e resíduos recicláveis e o tratamento dos resíduos coletados de 

forma indiferenciada. 

Foram estudadas soluções individuais e soluções em consórcio de municípios da RMB, 

como acontece atualmente e até ao encerramento das atividades do aterro sanitário da 

empresa Guamá.   

Estima-se que o município de Marituba tenha uma população de cerca de 135 mil 

habitantes, que produzem cerca de 80 t/dia de resíduos urbanos, incluindo domiciliares, 

comerciais e entulhos de construção civil e resíduos de limpeza urbana, em que cerca 

de 60 t/dia são depositados no aterro sanitário da GUAMÁ, segundo registros da 

empresa, que correspondem à coleta indiferenciada realizada no município.  

O aterro sanitário implantado no município, da empresa Guamá, tem os seus dias de 

operação contados, com a decretação judicial do término a 31 de maio de 2021, devido 

ao esgotamento da sua capacidade de recepção de resíduos, entre outras razões. 

O município de Marituba busca soluções isoladas ou em consórcio para a solução de 

gestão dos resíduos, para fazer face ao problema gerado com o fim da operação do 

referido aterro. 

O enfoque é a coleta seletiva de resíduos orgânicos e recicláveis e, para os resíduos 

indiferenciados, de entre soluções passíveis de serem implementadas, foram 

consideradas as seguintes: (i) aterro sanitário; (ii) Pirólise, com pré-tratamento 

(separação de orgânicos e inorgânicos, desidratação, trituração, preparação de CDR); 

(iii) TMB, com compostagem e aterro de retaguarda.  

9.1 Coleta seletiva de materiais 

A gestão de resíduos de Marituba será conduzida pela mudança de paradigma na 

relação da população com os resíduos, através do incremento da coleta seletiva de 

resíduos orgânicos e resíduos recicláveis, por meio das cooperativas do município que 

serão fortalecidas com apoio da Prefeitura Municipal. 

Prevê-se a construção de um ecocentro com capacidade de recepção volumétrica de 

48 m3, a implantação de 15 ecopontos (Pontos de Entrega Voluntária) de resíduos, onde 

os munícipes e pequenos comerciantes podem entregar os seus resíduos devidamente 

segregados por componente reciclável.  
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Figura 9.1 – PEV instalado no bairro Viver Melhor, Marituba 

 

A implantação do projeto de coleta seletiva de resíduos orgânicos atingirá uma 

população de cerca de 24 mil habitantes na primeira fase. 

A implantação do Ecocentro em Marituba será uma sinalização à população do 

município relativamente à política que a Prefeitura de Marituba pretende adotar, no 

cumprimento da legislação nacional no domínio dos resíduos sólidos. 

A SEMMA já cadastrou catadores e providenciou formação, assim como forneceu os 

carrinhos para a coleta porta-a-porta, como se pode constatar na figura a seguir. 

 

 

Figura 9.2 – Carrinho para os catadores d Marituba, no Bairro Viver Melhor, fornecidos pela Prefeitura de 
Marituba (fonte: Russo, M.) 

 



 

195 
Prognóstico - Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marituba - 2019 

 

Figura 9.3 – Planta do Ecocentro projetado para Marituba (autor: Russo, M.) 

 

Figura 9.4 – Perspectiva 3D do ecocentro de Marituba 

 

9.2 O aterro sanitário 

O aterro sanitário é uma das tecnologias previstas na Lei 12.305/2010 como solução 

para os resíduos sólidos no Brasil, dado que pode receber a totalidade dos resíduos 
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gerados ou uma percentagem deles, consoante a nível de coleta seletiva que 

gradualmente venha a ser implementada. 

Com base na população e na capitação de RSU e estimativa das respetivas taxas de 

crescimento, estimou-se o volume de resíduos em 20 anos de operação do aterro 

sanitário, conforme se apresenta nas Tabelas a seguir. 

Tabela 9.1- Geração de resíduos dispostos de 2019 a 2038 em aterro sanitário 

 

 

 

 

Produção de resíduos (kg/dia) = População x capitação (kg/hab.dia). 

A projeção do crescimento da população foi realizado com base em dados oficiais como 

o IBGE. 

 

 

Designação Unid 2019 2020 2021 2022 2023

População hab 135 521                 138 486                 141 516                    144 612              147 776        

Marituba hab 135 521                 138 486                 141 516                    144 612              147 776        

tx cresc população % 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

Taxa crescimento capitação % 1.0% 1.1% 1.1% 1.2% 1.2%

Capitação (kg/hab/dia) kg/hab dia 0.44                        0.44                        0.45                           0.45                     0.46               

Geração  RSU (t) t 21 765                   22 474                   23 219                       24 002                24 825          

Prod RSU diária (t/dia) t/dia 59.63                     61.57                     63.61                         65.76                   68.01            

Volume RSU ANUAL m3 27 206                   28 093                   29 024                       30 002                31 032          

 Vol terras m3 3 809                     3 933                     4 063                         4 200                   4 344            

Vol Acum. Em Aterro Sanitário  (m3) m3 31 015                   63 041                   96 128                       130 331              165 707        

Designação Unid 2024 2025 2026 2027 2028

População hab 151 009        154 313        157 689        161 139        164 664           

Marituba hab 151 009        154 313        157 689        161 139        164 664           

tx cresc população % 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

Taxa crescimento capitação % 1.3% 1.3% 1.4% 1.5% 1.6%

Capitação (kg/hab/dia) kg/hab dia 0.47               0.47               0.48               0.49               0.49                  

Geração  RSU (t) t 25 692          26 606          27 571          28 590          29 669              

Prod RSU diária (t/dia) t/dia 70.39            72.89            75.54            78.33            81.28                

Volume RSU ANUAL m3 32 115          33 258          34 463          35 738          37 086              

 Vol terras m3 4 496            4 656            4 825            5 003            5 192                

Vol Acum. Em Aterro Sanitário  (m3) m3 202 318        240 232        279 520        320 261        362 539           

Designação Unid 2029 2030 2031 2032 2033

População hab 168 267             171 949             175 711          179 555      183 483      

Marituba hab 168 267             171 949             175 711          179 555      183 483      

tx cresc população % 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

Taxa crescimento capitação % 1.6% 1.7% 1.8% 1.9% 2.0%

Capitação (kg/hab/dia) kg/hab dia 0.50                    0.51                    0.52                 0.53             0.54             

Geração  RSU (t) t 30 812               32 025               33 313            34 684        36 144        

Prod RSU diária (t/dia) t/dia 84.42                  87.74                  91.27               95.02          99.03          

Volume RSU ANUAL m3 38 515               40 031               41 641            43 355        45 180        

 Vol terras m3 5 392                  5 604                  5 830               6 070          6 325          

Vol Acum. Em Aterro Sanitário  (m3) m3 406 446             452 081             499 552          548 976      600 482      

Designação Unid 2034 2035 2036 2037 2038

População hab 187 498      191 600      195 792      200 075      204 453      

Marituba hab 187 498      191 600      195 792      200 075      204 453      

tx cresc população % 2.2% 2.2% 2.2% 2.2% 2.2%

Taxa crescimento capitação % 2.1% 2.2% 2.3% 2.4% 2.5%

Capitação (kg/hab/dia) kg/hab dia 0.55             0.56             0.58             0.59             0.60             

Geração  RSU (t) t 37 703        39 369        41 152        43 065        45 119        

Prod RSU diária (t/dia) t/dia 103.30        107.86        112.75        117.98        123.61        

Volume RSU ANUAL m3 47 129        49 211        51 440        53 831        56 398        

 Vol terras m3 6 598          6 890          7 202          7 536          7 896          

Vol Acum. Em Aterro Sanitário  (m3) m3 654 208      710 309      768 950      830 317      894 612      
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Pré-dimensionamento do aterro sanitário 

Volume de resíduos acumulado em 20 anos, incluindo terras de cobertura à taxa de 

14% = 894.612 m3. 

Área do aterro, assumindo altura do maciço de resíduos de 24.00m e taludes externos 

1:2 = 74.000 m2, em que já está considerado 25% para áreas de implantação de: (i) 

portaria, (ii) balança, (ii) edifício técnico administrativo, (iii) galpão para oficina e 

armazém e (iv) área de tratamento de lixiviados. 

Estimativa de custos: 

• Estimativa de custo de construção = R$ 8.000.000,00; 

• Estimativa do custo de operação durante 20 anos = R$ 68.700.000,00; 

• Custo de encerramento e pós-encerramento (20 anos) = R$ 39.062.280,00 

• Preço por tonelada (preço atual) = R$ 165.00/ t. 

• Custo anual com a destinação de resíduos no município em aterro municipal: 

R$ 3.613.500,00 

• Custo anual por habitante: R$ 26,60 

9.3 Modelo Técnico: TMB com compostagem e produção de CDR 

 Proposta de solução com base na minimização de resíduos em aterro sanitário baseado 

em tratamento mecânico e biológico (TMB), compostagem e produção de CDR, cujo 

fluxograma se apresenta a seguir. Considerado capacidade de 70 t/dia, para fazer face 

ao crescimento futuro. 

O modelo proposto é constituído por: 

• 1 Unidade TMB 70t/dia, onde se separam resíduos orgânicos, que demandam 

a unidade de compostagem, e resíduos inorgânicos, que são encaminhados 

para a trituração; 

• 1 unidade de compostagem 28.6t/d; 

• 1 unidade de produção de CDR 34.3 t/d 

• 1 aterro sanitário de rejeitos 4.64 t/d 

Apresenta-se no esquema da Figura a seguir o fluxograma de massas do modelo 

para Marituba. A massa de resíduos considerada de 70 t/dia, pressupõe maior 

dinâmica na coleta de resíduos do que aquela que se observa hoje, devido à 

falta de equipamentos, como se observou e reportou no diagnóstico do PGIRS 

do município. 
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Figura 9.5- fluxograma de tratamento de resíduos com TMB, compostagem e CDR 

Considerou-se nesta solução de TMB, o incremento da coleta de resíduos. 

 

Investimentos previstos 

Tabela 9.2 – Resumo financeiro dos investimentos e operação da solução TMB (autor:Russo, M.) 

 

OBS: o total anual de R$ 4.214.704,00 refere-se ao valor anual da amortização 

acrescido das despesas de operação (OPEX).  

  

TMB  (70t/d)

Orgânico (30,1t/d)

Compostagem (28,6 
t/d)

Refugo Aterro (1,47 
t/d)

Reciclável (3,5 t/d) Reciclagem

Refugo aterro (2,1 
t/d)

Aterro Sanitário 
(4.64 t/d)

CDR (34,3 t/d)

Venda Cimenteiras

Refugo Aterro (1.07 
t/d)

Unitário Sub-total Unitário Sub-total Total anual

Projetos da Usina de 

tratamento
200 000R$          200 000R$          

TMB 6 835 100R$      6 835 100R$      1 452 000R$    1 452 000R$    

Compostagem 6 307 000R$      6 307 000R$      140 000R$       140 000R$       

CDR 2 929 900R$      2 929 900R$      180 000R$       180 000R$       

Aterro Sanitário 1 200 000R$      1 200 000R$      180 000R$       180 000R$       

TOTAL 17 472 000R$    1 952 000R$    4 214 704R$    

CAPEX OPEX
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Pressupostos financeiros 

Investimento (CAPEX) Variáveis 

Tempo amortização (anos) 10 

Taxa bancária/ano 5% 

Valor do Investimento (atual)  R$     17 472 000  

Anuidade  R$       2 262 704  

 

Receita anual (valor atual) esperada na venda dos produtos: R$ 1.265.900,00 

Tarifa por tonelada de resíduos tratado: R$ 137,20 

Custo anual da Prefeitura com o tratamento de resíduos sólidos = R$ 3.004.680,00  

Custo anual por habitante: R$ 22,17. 

9.4 Modelo técnico de tratamento por pirólise com pré-tratamento 

O modelo técnico de tratamento por pirólise é constituído por um reator de pirólise que 

recebe os resíduos na forma de CDR (combustível derivado de resíduo) provenientes 

do TM (tratamento mecânico, onde se processa a separação de resíduos orgânicos 

biodegradáveis dos resíduos inorgânicos (refugos desta fase do pré-tratamento). 

 Os resíduos inorgânicos são objeto de uma separação macroscópica numa mesa de 

separação manual com 2 operadores, seguindo por esteira para a trituração em 

dimensão de 5 cm, para a preparação de CDR, para alimentação do reator pirolítico de 

batelada. 

O CDR é produzido a partir de operações de tratamento mecânico (trituração) de 

resíduos não perigosos, com valor energético, sendo definido na Lista Brasileira de 

Resíduos Sólidos, publicada na Instrução Normativa N˚ 13/2.012 do IBAMA, pelo código 

19.12.10.   

Para a produção do CDR usualmente são utilizados resíduos constituídos 

maioritariamente de plástico, papel, borracha, madeira, panos, entre outros, não 

viabilizados/rejeitados em processos de reciclagem multimaterial.   

Mediante operações de trituração e mistura obtém-se um material com característica 

homogênea, o CDR, cuja qualidade e valor são avaliados considerando o teor de 

umidade, que deve ser inferior a 15%. Alguns reatores aceitam até umidade de 20%, 

porém prejudica a performance de produção dos produtos finais (combustíveis). A sua 

característica homogênea também é avaliada. O poder calorífico inferior também é 

definido com patamar mínimo ≥ 3583 kcal/kg na base seca; baixos teores de cloro 
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(<1%), de enxofre e metais. O CDR é o combustível para alimentação do reator de 

pirólise. 

  

 

Figura 9.6 – Esquema de unidade de pirólise (fonte: BG) 

 

Separação Mecânica e Unidade de preparação de CDR 

A produção de CDR pressupõe uma separação prévia dos resíduos, desidratação e 

trituração, cujo funcionamento, resumidamente, é o seguinte:  

Após a inspeção inicial, os resíduos são triturados e em seguida passam por um sistema 

de peneiras com malhas de 50/80mm e 150 mm. A fração fina (< 50/80 mm) segue para 

o tratamento biológico para compostagem. 

A fração grossa passa por uma separação magnética (remoção de metais ferroso) e 

separador balístico (remoção de materiais inertes). Além destes processos 

automatizados, o material passa por uma esteira onde dois funcionários removem 

determinados resíduos prejudiciais à produção do CDR, como é o caso do PVC (para 

diminuir o teor de cloro na unidade de CDR). O objetivo principal da etapa de tratamento 

mecânico é recuperar a maior quantidade possível de resíduos com alto poder calorífico, 

e desta forma, conseguir produzir um CDR de alta qualidade. 

A etapa biológica é a compostagem, onde se processa uma desidratação biológica, pela 

ação dos microrganismos presentes no processo. 
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A fração resto, tem alto poder energética (PCI), é encaminhada para a unidade de 

preparação do CDR, iniciando-se com a trituração e separação por componentes para 

o processo de mistura e afinação do PCI, seguindo em fluff (granel) para a alimentação 

do reator pirolítico. 

 

Figura 9.7 – Perspectiva 3D de unidade de tratamento Mecânico (segregação de resíduos). Fonte: Ghofle 

 

Apresenta-se na Tabela a seguir o resumo do CAPEX e OPEX do modelo técnico 

“Pirólise”: 

Tabela 9.3 – Resumo financeiro da solução de tratamento por Pirólise 

 

Preço final do tratamento por tonelada de resíduos entrados na instalação: R$129,00. 

Custo anual da Prefeitura com o tratamento de resíduos: R$ 2.825.100,00  

Como se pode observar pelos estudos realizados, o custo por tonelada de resíduos 

tratados em soluções municipais, é elevado, como se pode observar na Tabela.  

 

 

Quant Unitário Sub-total Unitário Sub-total Total anual

Projetos da Usina de 

tratamento 1
200 000R$          200 000R$          

TMB 1 6 777 500R$      6 777 500R$      974 725R$       974 725R$       

Planta CDR 1 3 456 281R$      3 456 281R$      180 000R$       180 000R$       

Compostagem 1 4 058 000R$      4 058 000R$      140 000R$       140 000R$       

Pirólise 1 3 314 669R$      3 314 669R$      423 765R$       423 765R$       

Aterro Sanitário 1 1 200 000R$      1 200 000R$      345 940R$       345 940R$       

TOTAL 19 006 450R$    2 064 430R$    3 895 555R$    

CAPEX OPEX
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Tabela 9.4 - Resumo das soluções individualizadas para Marituba (fonte: Russo, M.) 

  CAPEX OPEX Preço /Ton Preço /hab 

Aterro sanitário       R$ 8 038 040 R$ 5 388 728 R$ 165 R$ 26.66 

TM + compostagem e CDR      R$ 17 472 000 R$ 1 952 000 R$ 137 R$ 22.17 

TM + CDR+ Pirólise     R$ 19 006 450 R$ 2 064 430 R$ 129 R$ 20.84 

9.5 Solução em consórcio da RMB 

Pelo fato de Marituba sedear o atual aterro da empresa Guamá, não paga pela 

deposição dos seus resíduos nessa infraestrutura, o que torna uma solução individual 

ainda mais penalizadora para as finanças do município.  

Apesar deste aspecto particular, os valores encontrados eram esperados, devido à falta 

de escala econômica para municípios pequenos, como é o caso de Marituba. Nesse 

sentido, a integração do tratamento de resíduos de Marituba no âmbito de uma solução 

regional mostra-se a de maior sustentabilidade social e ambiental para Marituba. 

O município de Marituba tem encetado esforços no sentido de se resolver o problema 

dos resíduos da Região metropolitana, patrocinando estudos de viabilidade, de que se 

apresenta o resumo geral: 

 Solução aterro sanitário metropolitano 

Custo estimado de construção: R$ 48.816.000,00; 

Designação Valor Amortização 10 anos 

Construção do aterro (inclui preço terreno) * R$ 51 523 378.75   

Unidades de Tratamento lixiviados R$ 39 860 000.00   

Total CAPEX R$ 91 383 378.75 R$ 11 834 565.62 

OPEX R$ 19 661 754.58 R$ 19 661 754.58 

Total Anual   R$ 31 496 320.21 

Resíduos por dia (t)                                  1 400  

Resíduos por ano (Belém e Ananindeua)                             462 455  

Custo bruto Por tonelada   R$ 68.11 

Custo OPEX tratamento lixiviado   R$ 7.80 

Impostos 9.5% R$ 7.21 

Encerramento do aterro e pós encerramento 14.0% R$ 10.63 

Margem financeira acionista 7% R$ 6.56 

PREÇO FINAL por tonelada   R$ 100.31 

( *) admite-se preço de terreno rural para implantação do aterro metropolitano. 

É necessário uma área de terreno de 200 hectares, no mínimo, para a implantação de 

um aterro para a região metropolitana de Belém para operar por um período de 30 anos, 
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incluindo infraestruturas de apoio e complementares assim como áreas perimétricas de 

proteção ambiental.   

 Solução Pirólise 

 A solução de pirólise inclui o pré-tratamento de separação de resíduos orgânicos e 

inorgânicos, a desidratação e trituração dos resíduos, bem como a unidade de 

preparação de CDR, cujo fluxograma se apresenta a seguir. 

 

Figura 9.8 – Fluxograma do modelo técnico proposto com solução pirolítica (fonte: Russo, M.) 

Os resíduos antes de serem processados em reator pirolítico, na ausência de 

oxigênio, são submetidos a separação mecanizada, triturados e desidratados. 

Tabela 9.5 Resumo da estimativa de custos envolvidos na solução 

Designação Valor Amortização anual 

CAPEX total (*) R$ 218 558.000  R$ 28 304 350,00 

OPEX/ano R$ 2 967 900   

Receita estimada por ano R$ 32 030 000  
Custo por tonelada (bruto) R$ 81,19  

Impostos por tonelada R$ 7.71  
Remuneração do acionista R$ 6.48  

Custo final por tonelada (Tarifa) R$ 95,38  

(*) sendo soluções que envolvem a aquisição de equipamentos, maioritariamente 

estrangeiros, estão sujeitos a flutuações derivadas do câmbio. (considerado câmbio 

Real x US $ = R$ 3.60) 

O valor da tarifa encontrado é semelhante ao custo que as Prefeituras têm com o 

tratamento no aterro da Guamá. 

Nestas circunstâncias, o custo anual para a Prefeitura de Marituba seria de: R$ 

2.088.822,00. Não se considerou a possibilidade do município não pagar a tarifa de 
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tratamento devido a compensação por ter hospedado o aterro sanitário no su município 

por mais de 7 anos.  

Esta estimativa não é um estudo de viabilidade técnica e econômica, nem lhe substitui 

na tomada de decisão, porque não cabe num plano de gestão integrada de resíduos 

sólidos realizar um tal estudo em profundidade, mas apontar tendências, reforçando a 

necessidade de aprofundamento dos estudos preliminares na vertente financeira.  

9.6 Principais condicionantes 

O grande inimigo da solução é o tempo de implementação de uma solução sustentável 

de longo termo, devido às tarefas a desenvolver até ao início de operação de uma nova 

solução, desde elaboração de planos, estudos de viabilidade, projetos, licenciamentos 

ambientais e industriais, licitações, construção, tempos perdidos nos portos, tempos de 

aprovações de fases intermediárias do projeto entre outros aspetos. 

 Solução emergencial preconizada 

Levando em consideração o tempo necessário para definir uma nova solução, projetar 

e implementar, considerando, também, que em 31 de maio de 2021 se encerra o aterro 

da empresa Guamá, os municípios têm de estar preparados para uma solução de 

emergência enquanto não entre em funcionamento pleno a nova solução. 

Dada a sensibilidade social que o aterro gerou, prevê-se uma solução mais limpa com 

a prévia compactação por prensagem dos resíduos, seguido do seu envelopamento com 

filme plástico, cujo esquema é o que se apresenta na Figura a seguir. 

 

Figura 9.9 – Planta de implantação de 4 enfardadeiras e esquema do fluxo dos resíduos até à célula do 
aterro (um dos exemplos estudados para solução de emergência). Fonte: Russo, M.2020 

A presente sugestão é apenas o debruçar sobre um problema que será colocado 

aos municípios que atualmente utilizam o aterro de Marituba para descarte dos 
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seus resíduos. Não é um estudo aprofundado, mas o levantamento de hipótese 

de solução emergencial, em caso de se verificar que o tempo disponível não é 

suficiente para o estabelecimento de uma solução definitiva e, dos estudos já 

realizados em que apontam para cerca de 3 anos até 4 anos para o cumprimento 

de todas as tarefas necessárias até que a solução técnica esteja apta a receber 

resíduos. 

 

9.7 Solução para o consórcio 

Esta atividade será realizada em pavilhão de 3600 m2 coberto, aberto lateralmente, com 

um fosso de recepção de resíduos (tipo incineração), movimentados por 2 garras em 

pórtico com ponte rolante que alimentam 4 máquinas enfardamento e envelopamento. 

Os fardos são carregados com carregadoras de pinças que os coloca na plataforma de 

reboque estacionado junto das enfardadeiras. A outra plataforma estará na célula de 

aterro para descarregar os fardos. O reboque (cavalo mecânico) transporta as 

plataformas entre o pavilhão de enfardamento e a célula de aterro para deposição. 

Enquanto uma plataforma estrado está a ser carregada, a outra plataforma já está junto 

à célula de aterro a descarregar, liberando o cavalo mecânico para se deslocar à zona 

de carga para transportar a plataforma carregada. 

Tabela 9.6 – Resumo financeiro da solução de emergência 

Designação Valor Amortização 3 anos 

Construção da célula de aterro R$ 14 204 521.70   

Equipamentos de Enfardamento (*) R$ 14 100 000.00   

Construção Civil R$ 3 195 600.00   

Máquinas e equipamentos de apoio R$ 4 740 000.00   

Tratamento lixiviado OR R$ 7 500 000.00   

Total CAPEX R$ 43 740 121.70 R$ 16 667 246.23 

OPEX R$ 10 819 016.00 R$ 10 819 016.00 

Total Anual   R$ 27 486 262.23 

Custo bruto Por tonelada   R$ 57.93 

Custo OPEX tratamento lixiviado   R$ 7.80 

Impostos 10% R$ 6.57 

Encerramento do aterro 14.0% R$ 8.11 

Despesas administrativas 4.0% R$ 2.95 

Margem financeira acionista 8% R$ 5.81 

PREÇO FINAL por tonelada   R$ 89.17 

(*) considerado câmbio R$ x US$ = 3,60 
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A estimativa produzida é um estudo preliminar financeiro, com consulta aos 

fabricantes e dados fornecidos por agentes de transporte internacional. Não se 

substitui a um estudo detalhado para efeitos de tomada de decisão, como de 

resto deve ser sempre que é preciso tomar uma decisão deste tipo e em seio de 

um colegiado constituído pelos municípios envolvidos. No entanto, as 

estimativas desenvolvidas para este PGIRS de Marituba são baseadas em 

estudos prévios que não se reproduzem neste documento. 

 

9.8 Solução Emergencial para Marituba 

A solução para Marituba em caso emergencial será igualmente de enfardamento e 

envelopamento dos resíduos com filme plástico. Uma unidade de envelopamento de 20 

fardos por hora de capacidade de processamento. Cada fardo tem cerca de 1,2 

toneladas e o equipamento necessitará de operar apenas 3 horas por dia para suprir a 

quantidade de resíduos que chegarão à unidade por dia. 

O local para a instalação desta unidade será no Parque Industrial de Marituba, 

ocupando uma área de 4.200 m2, com pavilhão coberto de 1600 m2. A célula de 

aterro ocupará cerca de 1,5 hectares. 

Apresenta-se o resumo financeiro do investimento e de operação de 

emergência. 

Tabela 9.7- Resumo financeiro da solução de envelopamento de resíduos para Marituba 

 
 

Esta solução implica o pagamento anual de R$ 2.300.814,00, que corresponde 

a cerca de R$ 17,00 por habitante por ano. 

Esta despesa será realizada durante o período de gestação de uma solução 

metropolitana em que Marituba será inserida, estimado em cerca de 3 anos. 

Resumo Business Plan CAPEX OPEX
Anuidade 

CAPEX

Custo Anual 

Capex + Opex
Sub-total

Sistema de enfardamento e envelopamento R$ 3 168 000 R$ 739 992 731 728R$     R$ 1 471 720

Cobertura p/ máquina enfardamento R$ 560 000 R$ 0

Célula de aterro sanitário p/ fardos R$ 1 828 000 R$ 221 312 422 222R$     R$ 643 534

Caminhão estrado R$ 400 000 R$ 40 000 R$ 40 000

Empilhador telescópico R$ 400 000 R$ 40 000 R$ 40 000

Pá carregadora c/ pinças R$ 450 000 R$ 40 000 R$ 40 000

TOTAL R$ 6 806 000 R$ 1 081 304 R$ 1 153 950 R$ 2 235 254 R$ 89.41

Impostos incidentes R$ 8.49

Remuneração acionista R$ 7.15

Preço por tonelada R$ 105.06
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9.9 CARACTERIZAÇÃO GRAVIMÉTRICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Metodologia de caracterização dos resíduos sólidos 

A campanha de campo de caracterização dos resíduos decorreu durante 2 

meses, segundo a seguinte metodologia, apresentada pelo Coordenador do 

PGIRS, Prof. Mário Russo. 

1 - Introdução 

A gestão dos resíduos sólidos urbanos impõe hoje em dia um conhecimento 

sistemático e aprofundado das suas características, quer quantitativas, quer 

qualitativas, em função dos objetivos de tratamento a adotar. 

Assim é que para a concepção / projeto / implementação / exploração de 

qualquer operação de gestão de resíduos – acondicionamento, coleta, 

transporte, valorização, tratamento, destino final - é imprescindível conhecer a 

natureza dos resíduos em causa. Embora determinados parâmetros possam ser 

mais relevantes para determinadas operações, como se exemplifica a seguir: 

 Operação Parâmetros relevantes 

Coleta indiferenciada • Dados quantitativos 

• Peso específico 

Coleta seletiva • Dados quantitativos 

• Composição física (% dos componentes 
recicláveis) 

• Peso específico 

Valorização Orgânica 
(Digestão anaeróbia e 
Compostagem) 

• Dados quantitativos 

• Composição física (% de resíduos 
orgânicos biodegradáveis: restos de 
alimentos e de refeições, verdes de jardins, 
podas de árvores) 

• Composição química: teor de umidade, C,N, 
metais pesados  

Valorização Energética • Dados quantitativos 

• Composição física: % de materiais 
combustíveis e % de inertes;  

• Composição química: teor de umidade, PCI 
e metais pesados 
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A caracterização dos resíduos constitui um importante instrumento de gestão, 

devendo ser adaptada e ajustada aos objetivos gerais e/ou específicos a que 

pretende dar resposta. 

Por outro lado, não deve ser uma atividade esporádica, mas de caráter regular, 

pelo menos uma vez por ano, sendo mais aconselhável duas veze por ano, uma 

no inverno e outra no verão, para ter validade estatística. 

2 - Metodologia de Caracterização gravimétrica de Resíduos 

O processo de amostragem, entre outros, envolve o agrupamento dos circuitos 

de coleta de resíduos com características semelhantes e a seleção de circuitos 

representativos destes grupos, sobre os quais incide a amostragem.  

Reportando-se à semelhança de características entre circuitos, e portanto a sua 

agregação num mesmo agrupamento, à semelhança de tipologia das respetivas 

zonas contribuidoras, pode antever-se uma homogeneidade das características 

dos resíduos abrangidos por circuitos do mesmo tipo. 

Com efeito, na conceção de uma campanha de caracterização é necessário 

fazer um trabalho prévio de definição das zonas de amostragem no município 

com iguais características socio económicas, para evitar ter de ser realizar a 

coleta de amostras em todos os circuitos (sobretudo em grandes municípios). 

Também previamente se deve estabelecer qual é o número de amostras a 

realizar e a sua distribuição temporal, bem como os parâmetros a determinar 

(dependendo dos objetivos) e os meios humanos e materiais necessários para 

a sua realização. 

A segregação dos resíduos pelos seus componentes é sempre feita, seja qual o 

objetivo. A partir das amostras deve retirar-se uma amostra adequada para se 

proceder aos ensaios de laboratório para conhecimento das características 

químicas e/ou biológicas.  

As soluções adoptadas poderão ser diferentes de situação para situação, 

dependendo, entre outros fatores, dos objetivos da caracterização e dos meios 

(humanos, materiais e financeiros) disponíveis. 
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3 - Obtenção da Amostra 

Uma das metodologias muito divulgada é a do quarteamento, porém a 

experiência tem evidenciado que se perde muita informação com a destruição 

dos materiais ao se fazer a homogeneização para o quarteamento.   

Por essa razão, tem-se adotado a metodologia de percorrer o circuito de coleta 

e recolher um determinado número aleatório de sacolas com resíduos em cada 

ponto de coleta de resíduos e colocar na viatura de apoio. 

 

Deste modo, torna-se necessário percorrer os circuitos de coleta com 

características distintas (residencial alto, médio ou baixo padrão; zonas 

comerciais, zonas mistas, etc) com uma viatura de caixa aberta para recolher 

resíduos aleatoriamente em cada ponto de paragem da coleta urbana. 
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4 - Preparação da campanha de caracterização 

Antes de iniciar a caracterização é necessário proceder à capacitação de todos 

os intervenientes. 

- O coordenador da campanha e o técnico de apoio que fará os registros de 

pesagens dos materiais segregados das amostras. 

- Os operários que fazem a recolha dos resíduos para amostra e os operários 

que fazem a segregação por componente, necessitam de capacitação para 

poderem desenvolver as respetivas tarefas. 

5 - Segregação de componentes dos resíduos 

Serão considerados os seguintes materiais para efeitos de segregação para a 

caracterização gravimétrica: 
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1) Resíduos Orgânicos biodegradáveis (restos de alimentos, comida); 

2) Papel; 

3) Cartão; 

4) Plástico filme (PEBD, sacolas de plástico e similares); 

5) Plástico PET; 

6) Plástico propileno; 

7) Embalagens plásticas (PVC, PEAD); 

8) Outros plásticos (embalagens de margarina, manteiga, banha..) 

9) Embalagens complexas (compósitos), tipo tetra pack; 

10) Metais ferrosos; 

11) Metais não ferrosos (embalagens de alumínio, latas); 

12) Vidros; 

13) Resíduos verdes de jardins e similares; 

14) Têxteis (roupas, trapos); 

15) Têxteis sanitários (fraldas, pensos higiênicos); 

16) Resíduos eletro-eletrônicos (pequenos aparelhos); 

17) Outros resíduos 

18) Resíduos finos (<20mm) 

o Plásticos 

Os plásticos são muito utilizados e constituem um dos grupos com maior 

representatividade nos resíduos e que é reciclável. Os fabricantes de 

embalagens plásticas são obrigados a inserir um símbolo que identifica o tipo de 

plástico, de entre as diversas famílias, de que se destacam as seguintes: 
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Símbolo Onde se encontra Depois de reciclado  

 

Polietileno Tereftalato - é encontrado em 

produtos como garrafas de refrigerante e 

água, óleo, embalagens plásticas de 

antisséptico bucal, cremes e outros. 

Pode dar origem a fibra para 

carpete, tecidos e 

embalagens de diversos 

itens, como produtos de 

limpeza e higiene pessoal. 

 

Significa Polietileno de Alta Densidade e é 

o plástico utilizado comumente em 

embalagens de iogurte, sucos, frascos de 

leite, produtos de limpeza e potes de 

sorvete 

Origina novos frascos, 

tubulação de esgoto e até 

conduítes – produto usado 

em paredes, para passar 

fiação elétrica internamente 

 

Policloreto de Vinila usado em itens de 

higiene pessoal, frascos de remédio ou 

brinquedos. 

Pode produzir-se mangueira 

de jardim, tubulação de 

esgoto e cone de tráfego 

 

Polietileno de Baixa Densidade e está nas 

sacolas plásticas de supermercados, 

bolsas de soro fisiológico, entre outros 

Pós-reciclagem poderá ser 

encontrado servindo como 

saco de lixo e tubulação para 

irrigadores 

 

Polipropileno, que é utilizado para a 

fabricação de recipientes de alimentos, de 

produtos químicos e remédios, entre 

diversos outros 

Transformado, entre outras 

opções, em caixas e cabos 

para bateria de carro etc. 

 

Poliestireno que é encontrado 

comercialmente como frascos ou potes, 

em bandejas de supermercado, de 

geladeiras – em área interna – aparelhos 

de barbear descartáveis e outros. 

Transforma-se em bandejas 

e itens de escritório 

 

Outros são produtos fabricados à base de 

policarbonato, ABS, poliamida, acrílicos 

Após ser reciclados, viram 

Madeira plástica, reciclagem 

energética 
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6 - Número de amostras 

Para que haja validade estatística é necessário recolher-se um número de 

amostras compatível com o universo da pesquisa. Assim, recomenda-se: 

• População a amostrar <200.000 habitantes: 5 amostras no mínimo 

• População > 200.000 habitantes: no mínimo 10 amostras 

Se a amostragem for Porta-a-Porta, o número de amostras será em função do 

número de habitações, do seguinte modo: 

• < 1000 habitações: 10% ou 50 amostras * 

• 1000 a 10 000: 5% ou 100 * 

• 10 001 a 50 000: 2,5% ou 500 * 

• > 50 001 : 1% ou 1250 

(*) – o que  for maior 

7 - Meios necessários 

São necessários meios materiais e humanos para executar a recolha dos 

resíduos a amostrar, a preparação das amostras para se proceder à segregação 

física, a execução das análises físicas e a preparação de amostras para 

determinações laboratoriais. 

Coleta dos resíduos a amostrar 

• Viatura de coleta com caixa aberta segue atrás da viatura “papa-lixo” que 

procede à coleta dos resíduos, para coletar em cada ponto de coleta uma 

fração dos resíduos ali dispostos, em consonância com as instruções do 

coordenador geral da companha. 

• Equipes de coleta (motorista, o coordenador da campanha e 2 operários) 

Preparação das amostras para caracterização física: 

• Local pavimentado e amplo de modo a permitir a fácil segregação dos 

resíduos recolhidos (galpão do município); 

• Uma mesa de rede 2x2cm para segregar resíduos de menor dimensão; 

• 2 Pás;  
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• 2 Forquilhas; 

 

Execução da caracterização física: 

• 3 Contentores de 240 Litros ou bombona de 200 litros para determinação 

do peso volúmico; 

• Crivo de 2 m x 1 m, em rede metálica, com malha de 20 mm x 20 mm para 

a triagem primária; 

• Local e mesas de apoio para a triagem secundária (galpão); 

• Lona grossa de 3 m x 3 m ou similar; 

• 18 Recipientes para colocação dos vários componentes - com capacidade 

da ordem de 100 litros e de 50 litros (contentores ou bombonas); 

• Balança para pesagens entre 5 e 100 kg, com precisão de 50 g; 

• Íman; 

• Material de proteção individual (farda, máscaras, luvas, botas de 

borracha) 

Meios humanos: 

• 1 coordenador geral das campanhas de caracterização de campo e de 

preparação e acompanhamento das tarefas.  

• 1 técnico/estagiário da balança, para assegurar o controle das pesagens 

e o registro dos resultados; 

• 6 a 8 ajudantes e um supervisor de campo para a segregação dos 

resíduos por componente; 

Acondicionamento de amostras para determinações laboratoriais: 

• Sacos de plástico resistentes e etiquetas identificadoras; 

• Caixa térmica. 

8 - Cálculos finais e apresentação de resultados 
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Os resultados finais são apresentados pelo coordenador geral da campanha, 

após execução da ponderação dos dados obtidos com a segregação de cada 

circuito.  

Resultados estatisticamente válidos 

 

  

Local
Condomínios 

fechados
Centro Pedreirinha

Viver 

Melhor

Nova 

Marituba
Média (%)

População                 5 913        10 886                  6 336        16 258        14 585   

MATÉRIA ORGÂNICA 

FERMENTÁVEL 42.11% 41.63% 44.47% 42.60% 41.93% 42.4%

PAPEL E CARTÃO 7.09% 5.54% 5.30% 4.02% 4.95% 5.1%

Embalagens de Papel e 

Cartão 1.43% 2.21% 2.09% 2.79% 2.21% 2.3%

Jornais e revistas e outros 0.64% 0.72% 0.63% 0.23% 0.72% 0.6%

Papelão 5.71% 3.90% 4.01% 3.28% 3.63% 3.9%

Embalagens tipo Tetra Pack 0.74% 0.92% 0.66% 0.51% 0.61% 0.7%

PLÁSTICOS 14.78% 17.61% 16.89% 15.02% 15.78% 15.9%

Embalagens PET (1) 2.46% 1.94% 1.81% 1.95% 1.84% 2.0%

Embalagens PEAD + PVC 

(2+3) 3.29% 2.63% 2.03% 1.84% 2.73% 2.4%

Embalagens PP (5) 0.99% 0.65% 0.89% 0.66% 0.63% 0.7%

Filme plático PEAB (4) 6.35% 8.32% 10.37% 8.67% 8.87% 8.6%

Isopor (6) 0.90% 2.02% 0.84% 0.76% 0.86% 1.1%

Outros Plásticos 0.81% 2.05% 0.95% 1.13% 0.85% 1.2%

VIDRO DE EMBALAGENS 

(garrafas) 2.36% 2.53% 1.45% 3.16% 2.67% 2.6%

METAIS 2.45% 2.19% 2.11% 1.50% 2.01% 2.0%

Metais ferrosos 1.28% 1.67% 1.35% 0.92% 1.46% 1.3%

Metais não ferrosoos 1.17% 0.52% 0.76% 0.58% 0.55% 0.6%

MADEIRA 0.10% 0.41% 0.25% 0.68% 0.90% 0.6%

TÊXTEIS 14.78% 9.85% 11.06% 13.23% 10.38% 11.7%

Têxteis, tecidos, trapos, etc. 5.68% 2.89% 2.69% 3.49% 3.32% 3.5%

Têxteis Sanitários (fraldas, 

pensos..) 9.09% 6.96% 8.37% 9.74% 7.06% 8.2%

RESÍDUOS PERIGOSOS 0.55% 0.04% 0.00% 0.12% 0.11% 0.1%

FINOS (< 20mm) 0.99% 2.55% 2.15% 1.41% 1.97% 1.8%

Papel higiênco 5.28% 5.09% 5.45% 2.45% 2.99% 3.8%

Fios,cabos de 

eletrecidade,eletronicos 2.32% 2.12% 0.23% 2.11% 1.4%

residuos de Saúde 0.19% 0.16% 0.11% 0.50% 0.12% 0.3%

OUTROS RESÍDUOS 11.79% 12.27% 10.76% 16.59% 16.08% 15.7%
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 Reportagem Fotográfica e Mapas das rotas de Coleta Seletiva 

 
 

 

 

 
 

  

Figura 9.10- Reportagem das campanhas de caracterização. Coleta da amostra e gravimetria 



 

217 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marituba - 2019 

 
Figura 9.11 – Mapa do circuito de coleta seletiva nos Bairros Viver Melhor e Bairro Novo de Marituba   
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Figura 9.12 – Mapa rota de coleta seletiva Bairro União de Marituba 
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Figura 9.13 – Rota de coleta seletiva no Bairro Nova Marituba 
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 METAS E AÇÕES 

10.1 INTRODUÇÃO ÀS METAS E AÇÕES DO PGIRS 

O Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos - PGIRS - é um dos mais importantes 

instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos, definida pela lei 12.305/2010, 

que o município de Marituba está a elaborar e a implementar ao mesmo tempo, com 

ampla participação, não só dos dirigentes políticos, mas também com a população em 

geral e todos os grupos sociais interessados. 

O presente PGIRS de Marituba apresentou no primeiro documento a caracterização do 

município em termos fisiográficos para que o leitor tenha uma percepção do local em 

concreto, fez um breve diagnóstico do setor do saneamento e mais aprofundado 

diagnóstico dos resíduos sólidos. Neste documento define objetivos específicos, 

diretrizes e estratégias para a elaboração do Plano, estabelecendo metas a serem 

alcançadas, bem como os meios necessários para se alcançarem tais metas 

calendarizadas no tempo, através de medidas e ações imediatas, de curto prazo, médio 

prazo e longo prazo, uma vez que o plano tem uma vigência de 20 anos, com revisão 

obrigatória a cada 4 anos, onde se faz o balanço da realização das metas definidas e 

se reformula em função do grau de atingimento. 

O PGIRS de Marituba, foi realizado temporalmente com o Plano Municipal de 

Saneamento Básico, contratado a empresa de consultoria de Curitiba, atende às 

exigências da Lei Federal de Saneamento Básico, no tocante à prestação dos serviços 

públicos de manejo de resíduos sólidos e limpeza urbana. Observa princípios, diretrizes 

e exigências da Política Nacional sobre Mudanças do Clima, principalmente as relativas 

à redução das emissões de gases de efeito estufa com origem antrópica. 

O Plano segue a hierarquia de gestão de resíduos: não geração, redução, reutilização, 

reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada apenas dos rejeitos, eixo central da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

No PGIRS da Cidade de Marituba dá-se realce à coleta seletiva de materiais com vista 

à reciclagem (resíduos secos) e de orgânicos biodegradáveis, com vista à 

compostagem, reduzindo ao máximo a deposição de resíduos em aterro. Para tanto dá-

se ênfase à educação ambiental para a segregação de resíduos na fonte e a ampla 

participação popular. 
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É dada a atenção devida e específica aos resíduos do setor da saúde e os resíduos do 

setor da construção civil, resíduos de construção e demolição (RCD), para o seu correto 

manejo, nomeadamente a perfeita segregação na fonte dos resíduos dos serviços de 

saúde, de modo a separar os resíduos infectantes, obrigatoriamente de tratamento 

térmico. Foi elaborado um Programa de coleta seletiva, iniciado no Bairro Viver Melhor 

e condomínios Soure, Algodoal e Salinas, cuja população é superior a 20 mil habitantes, 

com envolvimento de uma associação de catadores de materiais recicláveis que 

procedem à coleta porta-a-porta. 

Foi feito um levantamento de campo das empresas comerciais e industriais do 

município, georreferenciada a localização de cada uma delas, bem como demais dados 

de titularidade, tendo em vista a aplicação do Programa de Logística reversa, sendo a 

do caroço de açaí com 120 batedores registrados. 

A elaboração deste plano contou com participação popular, mobilizada também para 

participar na elaboração do PMSB, por ocasião da III Semana Municipal do Ambiente e 

II Fórum de Sustentabilidade e através dos meios de difusão usuais, como carro de som, 

site da Prefeitura, grupos de whatsapp, etc., tendo-se realizado diversas oficinas e 

reuniões que trouxeram subsídios e recomendações para a elaboração de metas do 

plano. 

No presente documento, necessariamente há algumas repetições do primeiro 

documento, apenas as necessárias a um enquadramento ao leitor que não acedeu ao 

primeiro documento ou para lembrar aos que porventura possam ter esquecido da 

leitura desse documento. 
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10.2 Linhas de orientação estratégica no Plano 

O Plano seguiu as linhas mestras definidas pela PNRS. Com efeito, o grande 

objetivo e importância, é a implementação de um programa de coleta seletiva no 

município com vista à reciclagem dos materiais separados na origem ou em 

unidades de triagem, com a participação e inclusão dos catadores. Nesse 

sentido preconiza-se a gradativa implementação de medidas e ações tendentes 

ao incremento da coleta seletiva de modo a potenciar a reciclagem multimaterial 

no município. 

No que toca ao tratamento, o aterro sanitário é a estrutura sanitária que responde 

pela maior parte dos RU produzidos. 

A compostagem de material orgânico biodegradável é um dos objetivos, que 

será realizada a partir de coletas seletivas em feiras, mercados, supermercados, 

restaurantes, hotéis, cantinas de escolas e fábricas e outros grandes produtores, 

desviando-se assim uma parcela de resíduos orgânicos biodegradáveis do 

aterro sanitário.  

10.3 Metas e Ações Previstas 

Foram previstas ações e metas estabelecidas através dos seguintes eixos: 

• Formação e sensibilização para a Educação Ambiental; 

• Coleta indiferenciada; 

• Coleta seletiva e reciclagem; 

• Acondicionamento de resíduos; 

• Coleta de Resíduos de Construção e Demolição e correspondente 

tratamento adequado; 

• Coleta dos resíduos dos Serviços de Saúde e seu encaminhamento para 

unidade licenciada de tratamento;  

• Logística Reversa; 

• Tratamento e Valorização de RU; 
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• Eliminação dos passivos ambientais causados por resíduos sólidos. 

 Programas metas e ações 

Para a consecução dos objetivos do PGIRS, estão previstas metas, programas e ações:  

8. Coleta Seletiva de resíduos recicláveis (Secos). 

A ser implantada em todo o território do município até 2021. Iniciando-se no 

Bairro Viver Melhor, incluindo os condomínios fechados, Bairro Centro, 

Pedreirinha e Nova Marituba, buscando adesão crescente da população através 

das campanhas de sensibilização e educação ambiental. 

9. Coleta Seletiva de Resíduos Orgânicos Biodegradáveis (restos de comidas, 

alimentos e preparo de refeições, verdes dos jardins). 

Será implantada em todo o município até 2024, iniciando-se nos bairros 

integrantes do projeto coleta seletiva do projeto FDD e em feiras e mercados 

municipais, com vista à compostagem. 

10. Programa Compostagem comunitária 

11. Programa Horta e Compostagem na Escola (Escolas Verdes) 

Para uma gestão ambientalmente adequado dos resíduos sólidos nas Unidades 

Educacionais da Rede Municipal de Ensino. Serão implantados nos 

estabelecimentos de ensino municipal onde há espaço suficiente, hortas e pátios 

de compostagem dos resíduos orgânicos da cantina e da comunidade do 

entorno da escola que encaminhe resíduos biodegradáveis coletados 

seletivamente. 

12. Programa de Coletas Seletivas Solidárias nos Edifícios Públicos  

A ser estruturado em todos os edifícios municipais e públicos em geral, para doação 

a cooperativas de catadores de materiais recicláveis do município. 

13. Coleta de RCD e resíduos Volumosos (monstros) 

Implantação de ecocentros para a deposição de resíduos de construção civil de 

pequenos geradores e Programa de deposição para grandes geradores, 

mediante contratação para a sua remoção e transporte a local adequado.  

14. Limpeza Urbana  

Incremento da limpeza urbana de ruas, praças e logradouros, limpeza de valas 

de drenagem, capina e roçagem. Implantação de sistema de acondicionamento 

de resíduos nas ruas da cidade (contentor de grande capacidade) 

15. Coleta Seletiva de RSS 
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A ser adotada em todas as unidades de saúde do município de modo a diminuir 

os resíduos infectantes a serem encaminhados para tratamento diferenciado em 

unidade externa e diminuir assim os custos de tratamento dos RSS.  

 

10.4 Objetivos da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

A PNRS (Lei 12.305/2010), estabelece princípios, objetivos, instrumentos – 

inclusive instrumentos econômicos aplicáveis - e diretrizes para a gestão 

integrada e gerenciamento dos resíduos sólidos, indicando as responsabilidades 

dos geradores, do poder público, e dos consumidores.  

Define ainda, princípios importantes como o da prevenção e precaução, do 

poluidor-pagador, da ecoeficiência, da responsabilidade compartilhada pelo ciclo 

de vida dos produtos, do reconhecimento do resíduo como bem econômico e de 

valor social, do direito à informação e ao controle social, entre outros (BRASIL, 

2010b). 

A PNRS, regulamentada pelo Decreto nº 7.404 de 2010, criou como um dos seus 

principais instrumentos o Plano Nacional de Resíduos Sólidos e as orientações 

para a sua elaboração, a nível estadual e municipal. 

De modo resumido, os objetivos da PNRS são os seguintes: 

• 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 adoção 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 

matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e 

reciclados; 

• Gestão integrada de resíduos sólidos; 



 

225 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marituba - 2019 

• 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; 

• Capacitação técnica continuada na área de resíduos sólidos. 

Por ser de competência dos Municípios a gestão local dos resíduos sólidos, a 

PNRS determinou que os Municípios devem estabelecer seus próprios planos 

de gestão de resíduo sólido, que é denominado PMGIRS - Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, nos quais será contemplado o conteúdo 

mínimo descrito na PNRS, a seguir enunciados. 

 

10.5 Conteúdo mínimo do Plano de Gestão de Resíduos 

O plano municipal de gestão de resíduos sólidos (PGIRS) de Marituba contém o que se 

encontra descrito no artº. 19º da Lei Nacional. Para além do diagnóstico e prognóstico, 

que constam do documento PGIRS-Parte 1, tem neste documento PGIRS-Parte2, o 

seguinte conteúdo: 

VI. Indicadores de desempenho operacional e ambiental dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

VII. Regras para o transporte e outras etapas do gerenciamento de resíduos sólidos 

de que trata o artº. 20, observadas as normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama 

e do SNVS e demais disposições pertinentes da legislação federal e estadual; 

VIII. Definição das responsabilidades quanto à sua implementação e 

operacionalização, incluídas as etapas do plano de gerenciamento de resíduos sólidos 

a que se refere o artº. 20 a cargo do poder público; 

IX. Programas e ações de capacitação técnica voltados para sua implementação e 

operacionalização; 

X. Programas e ações de educação ambiental que promovam a não geração, a 

redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos sólidos; 

XI. Programas e ações para a participação dos grupos interessados, em especial 

das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis 

e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver; 

XII. Mecanismos para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a 

valorização dos resíduos sólidos; 
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XIII. 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, observada a Lei nº 11.445, de 2007; 

XIV. Metas de redução, reutilização, coleta seletiva e reciclagem, entre outras, com 

vistas a reduzir a quantidade de rejeitos encaminhados para disposição final 

ambientalmente adequada; 

XV. Descrição das formas e dos limites da participação do poder público local na 

coleta seletiva e na logística reversa, respeitado o disposto no artº. 33, e de outras ações 

relativas à responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

XVI. Meios a serem utilizados para o controle e a fiscalização, no âmbito local, da 

implementação e operacionalização dos planos de gerenciamento de resíduos sólidos 

de que trata o artº. 20 e dos sistemas de logística reversa previstos no artº. 33; 

XVII. Ações preventivas e corretivas a serem praticadas, incluindo programa de 

monitoramento; 

XVIII. Identificação dos passivos ambientais relacionados aos resíduos sólidos, 

incluindo áreas contaminadas, e respetivas medidas saneadoras; 

XIX. Periodicidade de sua revisão, observado prioritariamente o período de vigência do 

plano plurianual municipal. 

10.6 Metodologia adotada na elaboração do PGIRS de MARITUBA   

 

O PGIRS de Marituba foi elaborado de acordo com as Normas Orientadoras para 

Elaboração dos Planos municipais de Gestão de Resíduos Sólidos aprovadas pelo 

Decreto nº 7.404/2010, em particular o disposto no artº 19. 

No âmbito dos trabalhos adotou-se uma criteriosa metodologia de análise de informação 

e, com base nestes elementos e em cumprimento das demais normas legais, foi 

elaborado o Plano Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos do município de 

Marituba com participação da sociedade civil, poder público, agentes interessados e 

intervenientes no setor dos resíduos sólidos. 

Comitê Diretor deverá ser formado por representantes dos principais órgãos 

municipais envolvidos no tema, com caráter técnico e a atribuição de formular os 

temas para debate. Exerce também papel executivo nas tarefas de organização e 

viabilização da infraestrutura (convocatória de reuniões, locais apropriados, cópias 
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de documentos etc.), com a responsabilidade de garantir, inclusive com recursos, o 

bom andamento do processo. 

O Grupo de Sustentação é um organismo político de participação social formado 

por representantes do setor público e da sociedade organizada; instituições de 

âmbito municipal, buscando abarcar toda a gama de agentes envolvidos no tema. 

O Grupo de Sustentação será responsável por garantir o debate e o engajamento 

de todos os segmentos ao longo do processo participativo. 

Nesse sentido, através do Decreto nº 95/2018 do Prefeito Municipal de Marituba e da 

Portaria nº 244/2018 do Prefeito Municipal de Marituba foram nomeados (i) - Comitê 

Diretor; (ii) Grupo de Sustentação e (iii) Coordenador e Responsável pelo Comitê 

Técnico do PGIRS de Marituba.  

A composição do Comitê Diretor é a seguinte:  

1) Representante do Gabinete do Prefeito 

2) Representante da Secretaria Municipal do Meio Ambiente  

3) Representante da Secretaria Municipal de Educação  

4) Representante da Secretaria Municipal de Saúde 

5) Representante da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano 

6) Representante da Secretaria Municipal de Orçamento e Finanças.   

7) Representante da Secretaria Municipal Planejamento e Gestão.   

8) Representante da Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Agricultura, 

Aquicultura, Abastecimento e Pescas.   

 

O Grupo de Sustentação é constituído por representantes das seguintes entidades: 

1) Membro do Conselho Municipal de Meio Ambiente   

2) Membro do Conselho Municipal de Saúde   

3) Membro do Conselho Municipal de Assistência Social  

4) Membro do Conselho Municipal de Educação   

5) Representante das Cooperativas de Catadores de Marituba  

6) Representante de ONG: Igreja Plenitude da Bênção de Deus   
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Constituída a Equipe Técnica de desenvolvimento do Plano, cujo Coordenador e 

Responsável foi nomeado através da Portaria nº 244/2018 do Prefeito Municipal de 

Marituba, para conduzir todas as atividades técnicas do PGIRS e subsidiar com 

informação sustentada as ações dos Comitê Diretor e Grupo de Sustentação. 

O elenco de ações foi o seguinte: 

• Estabelecimento das estratégias de mobilização dos agentes, inclusive para o 

envolvimento dos meios de comunicação (jornais, rádios e outros); 

• Levantamento de dados provenientes principalmente de instituições 

governamentais e institutos de pesquisa, tais como: Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), 

Fundação João Pinheiro (FJP), Fundação Amazônia de Amparo a Estudos e 

Pesquisas (FAPESPA), Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e Ministérios da Educação, da Saúde, do 

Desenvolvimento Social e Agrário e da Cidadania. 

• Elaboração do diagnóstico com apoio nos documentos elaborados por 

instituições públicas federais, estaduais e levantamentos in loco; 

• Apresentação pública dos resultados e validação do diagnóstico com os órgãos 

públicos do município e com o conjunto dos agentes envolvidos no Grupo de 

Sustentação; 

• Envolvimento dos Conselhos Municipais de Saúde, Meio Ambiente e outros na 

validação do diagnóstico; 

• Incorporação das contribuições e preparo de diagnóstico consolidado; 

•  Definição das perspectivas iniciais do PGIRS; 

• Identificação das ações necessárias para a superação de cada um dos 

problemas de resíduos no município; 

• Definição dos agentes públicos e privados responsáveis por cada ação a ser 

definida no PGIRS (implementação e operacionalização do Plano); 

• Definição das metas a serem perseguidas num cenário de 20 anos (resultados 

necessários e possíveis, iniciativas e instalações a serem implementadas e 

outras); 

•  Elaboração da primeira versão do PGIRS (com apoio em manuais produzidos 

pelo Governo Federal e outras instituições) identificando as possibilidades de 

compartilhar ações, instalações e custos por meio de consórcio regional 

(Região Metropolitana de Belém); 
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• Estabelecer um plano de divulgação da primeira versão junto aos meios de 

comunicação (jornais, rádios e outros); 

•  Apresentação pública dos resultados e validação do plano com os órgãos 

públicos do município e com o conjunto dos agentes envolvidos no Grupo de 

Sustentação; 

• Incorporação das contribuições e preparo do PGIRS consolidado; 

• Divulgação ampla do PGIRS consolidado; 

• Preparação da lei municipal contemplando o PGIRS aprovado; 

•  Definição da agenda de continuidade do processo, de cada iniciativa e 

programa, contemplando inclusive a organização de consórcio regional e a 

revisão obrigatória do PGIRS a cada 4 anos; 

•  Monitoramento do PGIRS e avaliação de resultados 

10.7 Participação Pública 

A participação da sociedade civil no processo de elaboração e implementação 

do PGIRS é incentivada e recomendada na legislação nacional através da PNRS 

12.305/210, sendo essencial na elaboração dos Planos de Saneamento e de 

Resíduos, que estão a ser desenvolvidos em simultâneo, sendo o de 

Saneamento desenvolvido por uma empresa, Envex Engenharia, e o de 

Resíduos por uma equipe Técnica da Secretaria Municipal de Meio Ambiente da 

Prefeitura municipal de Marituba.  

As formas de participação adotadas permitiram incorporar a percepção e os 

contributos que a sociedade civil concitada a participar, trouxe para os planos ao 

refletir a opinião pública, sendo uma forma da população ter um sentimento de 

pertença das soluções que vierem a ser adotadas, reduzindo potenciais conflitos 

decorrentes das reações clássicas de aversão à mudança de comportamentos. 

Esta participação foi concretizada através de reuniões participadas e de oficinas 

dinâmicas, aplicação de questionários e seminários, reunindo os interesses dos 

dois Planos em elaboração. 

 Oficinas Técnicas 

Conforme descrito, as ações de participação pública foram feitas para 

cumprimento dos objetivos dos dois planos em elaboração, o PMSB e o PGIRS. 
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Fase de Divulgação 

Na fase inicial foram realizadas duas reuniões, nos dias 08 e 10 de maio de 2018, 

com o objetivo de divulgar o Plano, alinhar o planejamento e mobilizar atores-

chave para as próximas fases. O público-alvo dos eventos foram os integrantes 

das instâncias envolvidas na execução, acompanhamento e avaliação do PMSB 

e os representantes da sociedade civil. As informações sobre a divulgação inicial 

são apresentadas no APÊNDICE I – Relatório das Reuniões – Fase Divulgação. 

Diagnóstico 

Na fase de Diagnóstico foram realizadas duas Oficinas Participativas, nos dias 

08 e 09 de agosto de 2018, com objetivo de apresentar o PMSB e o PGIRS, bem 

como compreender as percepções da população sobre a atual situação do 

saneamento básico do município, esclarecendo dúvidas e acolhendo críticas e 

sugestões. O público-alvo dos eventos foi a população maritubense, lideranças 

locais foram convidadas a participar. As informações sobre as Oficinas 

Participativas são apresentadas em APÊNDICE – Relatório das Oficinas 

Participativas – Fase Diagnóstico. 

  Questionários 

Foram realizados diversos questionários que serviram a ambos Planos, durante 

as oficinas, com representatividade mediana em função dos participantes das 

diversas ações realizadas no auditório da EMATER em Marituba e salão 

paroquial da Igreja católica da Praça central da cidade. 

Também foram feitos inquéritos porta-a-porta para aferição dos conhecimentos 

sobre o tecido social e o que a população sabe acerca da gestão de resíduos ao 

nível domiciliar, sobre segregação e acondicionamento, entre outras questões 

afloradas. 

Os dados resultantes dos questionários estão nos Anexos. 

  Seminários 

No dia 06 de setembro de 2018, foi realizado pela SEMMA, o Seminário sobre 

Mudanças Climáticas do município de Marituba. Este seminário discorreu sobre 
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as questões climáticas ocorridas no município, a emissão dos gases de efeito de 

estufa gerada pelo aterro sanitário, além de exposições sobre possíveis 

problemas ambientais que afetam Marituba decorrentes de eventos extremos 

passíveis de ocorrência devido aos efeitos da mudança climática. 

Foram apresentadas comunicações sobre a gestão de resíduos, sobre a 

situação da gestão de resíduos em Marituba, entre outros. 

Após as explanações, proferidas por especialistas e pelo coordenador do 

PGIRS, foram realizadas oficinas práticas com dinâmica de grupo e discussão 

participada, a que se seguiu o período de respostas ao inquérito fornecido a título 

individual para coleta de informações sobre os problemas visualizados no 

entorno de suas habitações. Foram obtidas 36 respostas relacionadas aos 

serviços básicos, incluindo as vertentes de abastecimento de água, esgotamento 

sanitário, resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais.  

Em junho de 2019, dia 07, integrando a Semana do Meio Ambiente, realizou-se 

o III Fórum Municipal de Meio Ambiente sob a tônica dos “Desafios para a Gestão 

Sustentável dos Resíduos”, onde se debateram temas relacionados aos 

resíduos sólidos e soluções para Marituba, numa organização da SEMMA. 

10.8 Diretrizes e Estratégias do PGIRS 

O município de Marituba tem como objetivo no gerenciamento dos seus resíduos, 

minimizar a disposição em aterro sanitário, através da implementação de um amplo 

programa de coleta seletiva de materiais recicláveis, apoiando as cooperativas de 

catadores instaladas no município. Paralelamente, também o enfoque vai para a coleta 

seletiva de resíduos orgânicos com vista à compostagem. 

Considera-se que um município só poderá estar limpo se tiver um projeto de 

acondicionamento de resíduos de modo a evitar que os mesmos sejam dispostos em 

pontos aleatórios nas ruas, em sacolas plásticas, à mercê de serem rasgados por 

animais à procura de alimento ou de catadores avulso, na procura de materiais valiosos 

dos resíduos, como latas de alumínio e PET. Para tanto, devem ser instalados 

ecopontos de 3 frações, com volumetria unitária de 2,5m3 a 3,2 m3, com raio de 

influência de 150 metros, ou seja, nenhuma pessoa que queira depositar os seus 

resíduos num ecoponto, terá no máximo de se deslocar 150 metros.   
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A coleta dos resíduos será realizada, maioritariamente por caminhões coletores 

compactadores de placa com grua para içamento dos contentores, cuja descarga é 

vertical. 

Na contratação de meios de coleta e transporte de resíduos (caminhões coletores), a 

Prefeitura levará em conta o tipo de contentores que serão dispostos no município, para 

descarga vertical, exigindo que os mesmos tenham dispositivo de içamento. 

Considera-se, igualmente, no presente PGIRS, que a hierarquia na gestão dos resíduos 

passa pela minimização da sua geração, seguindo a valorização através da reciclagem, 

dos materiais e produtos existentes nos resíduos coletados, incluindo a valorização 

energética dos rejeitos e como última opção a disposição no aterro sanitário do rejeito 

não aproveitável em nenhuma operação anterior. 

A estratégia adotada é do incremento da educação ambiental e a capacitação para a 

segregação na fonte, com vista à reciclagem. As ações de educação e capacitação já 

se iniciaram com a elaboração do presente Plano, e serão incrementadas por setores 

da sociedade maritubense.  

Através de inquéritos à população nos bairros Viver Melhor, Centro, Pedreirinha e Nova 

Marituba e nos diversos condomínios fechados, é possível avaliar o tecido social e a  

melhor forma de atuar para a concretização do objetivo do incremento da coleta seletiva 

multimaterial. 

A concretização destes objetivos será materializada com a instalação de ecopontos, 

Pontos de Entrega Voluntária (PEV) de resíduos, em que os moradores dos bairros 

poderão descartar os resíduos recicláveis segregados em cada moradia. Estes PEV 

serão também locais de descarga de recicláveis coletados no porta-a-porta realizado 

pelos catadores das Cooperativas parceiras do projeto. A coleta será realizada por 

caminhões dedicados a esta tarefa. 

Marituba pretende diminuir a emissão dos gases de efeito de estufa (GEE), contribuindo 

para os objetivos nacionais de combate à mudança do clima, com o cumprimento da 

presente estratégia. Com efeito, quanto menor for a deposição de resíduos em aterro, 

menor a quantidade de GEE emitidos. 

O município de Marituba tem cerca de 24 mil estudantes na rede municipal de ensino e 

vai aproveitar esta força para mudar a face do município na questão ambiental e dos 

resíduos em particular. Nesse sentido, em todas as escolas com espaço externo 

suficiente serão instaladas unidades de compostagem de resíduos biodegradáveis 

(restos de comida e produtos resultantes da preparação de refeições nas cozinhas das 

cantinas) e hortas que utilizarão o composto produzido para a produção de hortícolas 
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para uso nas cantinas escolares. Também serão incorporadas atividades relativas à 

compostagem e à horta, bem como à caracterização dos resíduos (segregação na 

fonte), ao ensino prático de biologia e matemática. 

O município de Marituba criará condições para o monitoramento do setor dos resíduos, 

com capacidade técnica de avaliação e fiscalização da qualidade do serviço, que terá 

responsabilidade pela informação estatística relativa ao setor, designadamente 

alimentar anualmente a plataforma SNIS com dados fiáveis. Assim, será criado o Centro 

de Informação e Monitoramento Ambiental (CIMA), sediado na SEMMA, que receberá 

mensalmente toda a informação do gerenciamento de resíduos domiciliares da 

SEIDUR, ou Secretaria que vier a ter responsabilidade pela coleta de resíduos, na 

Prefeitura, da Secretaria de Saúde, relativo aos resíduos do setor da saúde. 

Dados a serem disponibilizados pelas Secretarias: quantidades de resíduos, disposição 

final, quantitativos por tipo de tratamento e meios técnicos e humanos envolvidos e 

custos totais. 

Conceitos considerados no PGIRS no estabelecimento dos programas: 

Programas: são instrumentos de organização que articulam um conjunto de ações 

suficientes para enfrentar um problema ou aproveitar uma oportunidade, devendo seu 

desempenho ser passível de aferição por indicadores coerentes com o objetivo 

estabelecido.  

Os programas são compostos de ações, que são o instrumento de programação que 

contribui para atender ao objetivo de um programa, podendo ser orçamentárias ou não-

orçamentárias, sendo as ações orçamentárias classificadas, conforme a sua natureza, 

em:  

a) Projeto: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações, limitadas no tempo, das quais resulta um 

produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação de governo;  

 b) Atividade: instrumento de programação para alcançar o objetivo de um programa, 

envolvendo um conjunto de operações que se realizam de modo contínuo e 

permanente, das quais resulta um produto necessário à manutenção da ação de 

governo; 

c) Iniciativa: ações institucionais e normativas que independem do erário público e 

podem ter caráter permanente ou temporário, de acordo com seu objetivo. 

Também foram considerados em ambos Planos (saneamento e de resíduos), os 

seguintes prazos no estabelecimento de metas: 
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• Imediato: até 1 ano 

• Curto prazo: entre 2 e 6 anos; 

• Médio prazo: entre 7 e 12 anos; 

• Longo prazo: entre 13 e 20 anos; 
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10.9 Metas, Programas, Projetos e Ações do PGIRS 

 Metas a atingir na gestão de resíduos 

O grande objetivo do PGIRS do município de Marituba é entrar na modernidade da 

gestão dos resíduos sólidos, com enfoque na coleta seletiva de resíduos em 3 frações: 

materiais recicláveis secos; resíduos úmidos (orgânicos biodegradáveis) e rejeitos ou 

indiferenciados. Para tanto será implantado um sistema de ecopontos para 

acondicionamento dos resíduos, por todo o município, que vai permitir a redução do 

chorume nas ruas; ausência de animais disputando resíduos; evitar o rasgamento de 

sacolas com lixo por catadores autônomos procurando latas de alumínio ou garrafas 

PET; prevenção da proliferação de vetores de doenças, como os roedores; além de 

redução do mau cheiro. Concomitantemente, reforçar os meios de coleta e transporte 

dos resíduos.  

O objetivo de implantação da coleta seletiva de resíduos recicláveis tem a ver com a 

reciclagem de resíduos secos e aproveitamento dos resíduos orgânicos para a 

compostagem, diminuindo a deposição de resíduos em aterro sanitário.  

As coletas serão suportadas pela contentorização dos resíduos com a implantação de 

contentores de grande capacidade nas ruas de Marituba, em grupos de 3 unidades de 

2,5 m3 cada, para as 3 frações de resíduos (secos, úmidos e rejeitos). 

 
Figura 10.1 – Modelo de ecoponto de 3 frações e respetivas cores 

 

As coletas serão realizadas por caminhões adequados à carga vertical dos contentores, 

sendo por isso dotados de grua para içamento dos contentores.  
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Figura 10.2 – Tipo de caminhão com grua telescópica tipo Munck para cargas verticais 

Tendo em conta o diagnóstico realizado e as diretrizes e estratégias traçadas para a 

gestão de resíduos em Marituba, apresenta-se na Tabela 10.1 as metas de curto a longo 

prazo para a coleta de resíduos. 

 

Tabela 10.1- Metas para a coleta seletiva e coleta regular de resíduos indiferenciados 

Designação Unid 
Prazo (anos) 

imediato curto médio longo 

Produção de resíduos t/dia 60 70 85 100 

Coleta seletiva de recicláveis meta 20% 40% 60% 65% 

  t/dia         3.0            7.0          12.8          16.3    

Coleta seletiva de resíduos orgânicos meta 10% 20% 30% 40% 

  t/dia       2.52          5.88        10.71        16.80    

Coleta regular resíduos indiferenciados meta 95% 100% 100% 100% 

  t/dia     54.48        57.12        61.54        66.95    

Para a concretização das metas apresentadas serão implementados Programas com 

atividades e ações distintas para o cumprimento dos objetivos traçados, que se 

apresentam no capítulo a seguir. 

 

  Programas a implementar e calendarização 

Para a concretização das metas e objetivos do presente PGIRS, são previstos diversos 

programas: 
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1) Programa de Coleta seletiva; 

2) Programa de Incremento da Coleta Regular Indiferenciada; 

3) Programa de Educação Ambiental; 

4) Programa de Compostagem Comunitária; 

5) Programa Horta Pedagógica e Compostagem nas Escolas (Escolas Verdes) 

6) Programa de Destinação Ambientalmente adequada de resíduos sólidos 

7) Programa de Logística Reversa 

Apresenta-se nas tabelas e descritivos a seguir o detalhamento dos Programas e 

respectivas Ações. 

 Programa de Coleta Seletiva 

A coleta seletiva será gradativamente alargada a todo o município, após as 

experiências piloto em grande escala, no Bairro Viver Melhor e condomínios 

Soure, Algodoal e Salinas. 

Programa 1 COLETA SELETIVA MECANIZADA 

Objetivos Implantação de ecopontos para deposição diferenciada dos resíduos 

segregados nas habitações em 3 frações: resíduos recicláveis secos 

com vista à reciclagem e resíduos orgânicos biodegradáveis com vista 

à compostagem e rejeitos; Apetrechamento do município com meios 

de transporte adequados ao tipo de contentor adotado (carga vertical). 

Justificativa A coleta seletiva de resíduos é uma forma de cumprir objetivos 

plasmados na Política Nacional de Resíduos Sólidos, mas também 

um imperativo de combate à mudança climática, diminuindo as 

emissões gasosas, preservando recursos naturais, e, não menos 

importante, contribuir para a criação de emprego e renda de milhões 

de pessoas em todo o mundo. Marituba não podia ficar atrás destes 

objetivos. 

Atualmente a coleta seletiva é insípida e sem expressão, sem 

organização e da iniciativa isolada de poucas pessoas ou entidades. 

Para que se possa realizar uma coleta seletiva é fulcral dotar o 

município de meios de acondicionamento dos resíduos por frações 

específicas de resíduos para potenciar a sua valorização, relegando 
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Programa 1 COLETA SELETIVA MECANIZADA 

apenas os rejeitos para outras operações (aterro sanitário ou 

produção de CDR). 

 

COLETA SELETIVA MECANIZADA 

Nº Ações Prazo Tipo 

1 Capacitação e apoio à profissionalização das 

cooperativas e associação de catadores recicláveis 

para os serviços de separação e triagem dos 

materiais recolhidos na coleta. 

imediato Projeto 

2 Implantação de Ecopontos constituídos por grupos 

de 3 contentores de grande capacidade para 3 

frações de resíduos 

permanente Atividade 

3 Implantação de PEV, pontos de entrega voluntária 

fabricados com contentores marítimos, para apoio à 

coleta porta-a-porta 

curto Projeto 

4 Equipamento de transporte especial de resíduos 

para as coletas seletivas 

curto Projeto 

 

Estimativa do custo total deste Programa, a preços atuais, para os próximos 20 

anos é de R$ 12.775.000,00, conforme detalhado e calendarizado na Tabela 

10.2 a seguir apresentada.  
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Tabela 10.2 – Investimentos no Programa de coleta seletiva (Preços atuais) 

Item Atividade/Ação Quant Unit (R$) Total (R$) Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) Longo (R$) 

1 

Cursos de capacitação à profissionalização das 
cooperativas e associação de catadores recicláveis 
para os serviços de separação e triagem dos materiais 
recolhidos na coleta. 

2 R$ 330 000 R$ 660 000 R$ 330 000 R$ 0 R$ 330 000 R$ 0 

2 
Uniformização dos catadores: apoio direto aos 
catadores com uniformes e EPI (5 por ano/catador) 

4000 R$ 280 R$ 1 120 000 R$ 56 000 R$ 280 000 R$ 336 000 R$ 448 000 

3 
Implantação de Ecopontos constituídos por grupos de 
3 contentores de grande capacidade para 3 frações de 
resíduos 

330 R$ 14 000 R$ 4 620 000 R$ 924 000 R$ 1 064 000 R$ 840 000 R$ 1 792 000 

4 
Implantação de PEV, pontos de entrega voluntária 
fabricados com contentores marítimos, para apoio à 
coleta porta-a-porta 

25 R$ 15 000 R$ 375 000 R$ 0 R$ 90 000 R$ 30 000 R$ 45 000 

5 Caminhão de coleta seletiva de resíduos  12 R$ 500 000 R$ 6 000 000 R$ 2 000 000 R$ 1 000 000 R$ 1 500 000 R$ 1 500 000 

  INVESTIMENTO     R$ 12 775 000 R$ 3 310 000 R$ 2 434 000 R$ 3 036 000 R$ 3 785 000 

 

Apresenta-se na Tabela seguinte as quantidades previstas serem executadas ao longo do período e os preços unitário e total de cada atividade 

ou ação, a preços atuais. 
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Tabela 10.3 – Programa de coleta seletiva (quantidades  e custo) 

 

Item Atividade/Ação Quant Imediato  Curto  Médio  Longo  Unitário (R$) Total (R$) 

1 

Cursos de capacitação à profissionalização das 
cooperativas e associação de catadores recicláveis 
para os serviços de separação e triagem dos materiais 
recolhidos na coleta. 

2 1   1         330 000.00           660 000.00    

2 
Uniformização dos catadores: apoio direto aos 
catadores com uniformes e EPI (5 por ano/catador) 

4000            200.00                1 000.00                 1 200.00           1 600.00                  280.00       1 120 000.00    

3 
Implantação de Ecopontos constituídos por grupos de 
3 contentores de grande capacidade para 3 frações de 
resíduos 

330              66.00                     76.00                      60.00               128.00            14 000.00       4 620 000.00    

4 
Implantação de PEV, pontos de entrega voluntária 
fabricados com contentores marítimos, para apoio à 
coleta porta-a-porta 

25   
                         
6    

                          
2    

                     
3    

        15 000.00           375 000.00    

5 Caminhão de coleta seletiva de resíduos  12                      4    
                         
2    

                          
3    

                     
3    

      500 000.00       6 000 000.00    

         12 775 000.00    
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 Programa de Incremento da Coleta Indiferenciada 

A atual capacidade de coleta indiferenciada não garante a frequência adequada, 

nem a totalidade das ruas do município. 

Programa 2 INCREMENTO DA COLETA REGULAR INDIFERENCIADA 

Objetivos Incrementar a coleta indiferenciada (regular) desenvolvida pela 

SEIDUR, com a inclusão de novos meios de coleta e transporte 

adaptados aos novos contentores de grande capacidade para 

transporte ao destino final. 

Justificativa Como descrito no diagnóstico, a coleta de resíduos indiferenciados, 

apesar de cobrir territorialmente todo o município, não chega a todas 

as ruas, nem tem a frequência desejada devido a falta de meios e, os 

que possui, maioritariamente alugados, estão em mau estado, 

passando demasiado tempo paralizados na manutenção, devido à 

idade avançada das viaturas. O setor terá com a implementação do 

Programa,  

Nº Ações Prazo Tipo 

1 Aquisição de novos caminhões coletores de resíduos 

para as coletas indiferenciadas, para incremento da 

cobertura da coleta no município com qualidade. 

curto Projeto 

2 Aquisição de um caminhão lava contentores Curto Projeto 

3 Coleta de resíduos indiferenciados a 100% da 

população 

permanente Atividade 

 

Estimativa de Investimentos: R$ 148.220.987,00, conforme se apresenta na Tabela 10.4, 

a seguir apresentada, a preços atuais. 
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Tabela 10.4 - Programa 2: Incremento da coleta regular indiferenciada. Investimentos calendarizados a preços atuais 

  

Item Atividade/Ação Quant 
Unitário 

(R$) 
Total (R$) Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) Longo (R$) 

                  

1 
Caminhão coletor para circuitos de coleta de resíduos 
indiferenciados  

10 R$ 500 000 R$ 5 000 000 R$ 1 000 000 R$ 2 000 000 R$ 1 000 000 R$ 1 000 000 

2 Caminhão Lava contentores c/ cisterna 2 R$ 550 000 R$ 1 100 000  R$ 500 000  R$ 550 000 

5 
Execução da coleta regular de resíduos a 100% da 
população 

  905 229    R$ 157,00 R$ 142 120 987 R$ 3 194 704 
R$ 21 337 

226 
R$ 29 336 652 R$ 88 252 405 

  INVESTIMENTO     R$ 148 220 987 R$ 4 194 704 
R$ 23 837 

226 
R$ 30 336 652 R$ 89 802 405 

 

Tabela 10.5- Programa 2, quantidades, preços unitários e totais 

 

 Item Atividade/Ação Quant Imediato  Curto  Médio  Longo  Unitário (R$) Total (R$) 

                  

1 
Caminhão coletor para circuitos de coleta de resíduos 
indiferenciados de carga vertical 

10                      2    4 2 2 R$ 500 000 R$ 5 000 000 

2 Caminhão Lava contentores c/ cisterna 2   1  1 R$ 550 000 R$ 1 100 000 

3 
Execução da coleta regular de resíduos a 100% da 
população 

  905 229               20 348                 135 906                  186 858            562 117    R$ 157 R$ 142 120 987 

                R$ 148 220 987 
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 Programa de Educação Ambiental 

As mudanças que são propostas no presente PGIRS necessitam do apoio da população 

de Marituba para o sucesso dos diversos programas, desde logo a conscientização para 

a necessidade de se separarem os resíduos na fonte, de acordo com as respetivas 

características. Para tanto serão realizadas campanhas de sensibilização e de 

capacitação da população por bairro ou condomínio, para a importância da coleta 

seletiva.  

Programa 3 EDUCAÇÃO AMBIENTAL 

Objetivos Através de cursos, oficinas e ações de divulgação que promovam a 

não geração, a redução, a reutilização e a reciclagem de resíduos 

sólidos se consolidará o Programa de Educação Ambiental, 

envolvendo as Escolas do município, as Igrejas, órgãos públicos 

municipais e a população em geral, nos bairros e condomínios.  

Justificativa A população de marituba necessita conhecer o PGIRS, os objetivos, 

a importância do envolvimento da população na sua execução e no 

seu monitoramento e controle. As oficinas realizadas evidenciaram 

que a população está distanciada das questões dos resíduos sólidos, 

com excessão da questão que tem afetado a população, que é o mau 

funcionamento do aterro sanitário da empresa Guamá, Tratameto de 

Resíduos, do Grupo Solvi, SA.  

Nº Ações Prazo Tipo 

1 Cursos de capacitação de síndicos e administradores 

de condimínos, lideranças de bairros, lideranças 

locais, agentes de saúde, colaboradores da SEMMA   

Curto Projeto 

2 Sensibilização porta-a-porta em bairros Viver Melhor, 

Centro, Pedreirinha, Nova Marituba, condomínios 

Soure, Algodoal, Salinas, Citta Maris, etc. 

curto Projeto 

3 Divulgação do programa de coleta seletiva e 

informação à população, em caráter permanente 

imediato Atividade 
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Tabela 10.6 – Programa de Educação Ambiental: custos, a preços atuais 

Item Atividade/Ação Quant Unit (R$) Total (R$) Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) Longo (R$) 

1 
Cursos de capacitação de síndicos e administradores 
de condomínios, lideranças de bairros, lideranças 
locais, agentes de saúde, colaboradores da SEMMA   

553 R$ 4 500 R$ 2 488 500 R$ 238 500 R$ 675 000 R$ 675 000 R$ 900 000 

2 
Sensibilização porta-a-porta em bairros Viver Melhor, 
Centro, Pedreirinha, Nova Marituba, condomínios 
Soure, Algodoal, Salinas, Citta Maris, etc. 

180 R$ 3 000 R$ 540 000 R$ 60 000 R$ 120 000 R$ 180 000 R$ 180 000 

3 
Divulgação do programa de coleta seletiva e 
informação à população, em caráter permanente 

1040 R$ 1 200 R$ 1 248 000 R$ 62 400 R$ 312 000 R$ 374 400 R$ 499 200 

  INVESTIMENTO     R$ 3 028 500 R$ 298 500 R$ 795 000 R$ 855 000 R$ 1 080 000 

 

Tabela 10.7 – Programa de educação Ambiental: quantidades e custos a preços atuais 

Item Atividade/Ação Quant Imediato  Curto  Médio  Longo  Unitário (R$) Total (R$) 

                  

1 
Cursos de capacitação de síndicos e administradores 
de condomínios, lideranças de bairros, lideranças 
locais, agentes de saúde, colaboradores da SEMMA   

553 53 150 150 200 R$ 4 500 R$ 2 488 500 

2 

Sensibilização porta-a-porta em bairros Viver Melhor, 
Centro, Pedreirinha, Nova Marituba, Almir Gabriel, 
Decouville, etc., e condomínios Soure, Algodoal, 
Salinas, Citta Maris, etc. 

180 20 40 60 60 R$ 3 000 R$ 540 000 

3 
Divulgação do programa de coleta seletiva e 
informação à população, em caráter permanente 

1 040 52 260 312 416 R$ 1 200 R$ 1 248 000 

  INVESTIMENTO             R$ 3 028 500 
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  Programa Compostagem Comunitária 

Programa COMPOSTAGEM COMUNITÁRIA 

Objetivos Implantação de compostagem comunitária para resíduos orgânicos 

de coletas seletivas de resíduos orgânicos. 

Justificativa Os resíduos orgânicos correspondem à maior fração dos resíduos 

urbanos (cerca de 43%) e, quando em aterro, são causadores das 

emissões mais perigosas advindas da sua transformação, que são os 

lixiviados, de difícil tratabilidade e altamente poluentes dos meios 

hídricos e o biogás, maioritariamente metano e dióxido de carbono. A 

sua coleta seletiva permitirá produzir composto de elevada qualidade. 

Atualmente os resíduos urbanos de Marituba são coletados de forma 

indiferenciada, sem qualquer aproveitamento ou desvio do aterro. 

A coleta seletiva deste tipo de resíduo vai potenciar ainda mais o 

aproveitamento dos recicláveis secos e contribuir para a diminuição 

das emissões de GEE do setor dos resíduos, em linha com os 

objetivos nacionais de combate à mudança do clima.  

Nº Ações Prazo Tipo 

1 Educação ambiental para a segregação de resíduos 

orgânicos na fonte em Escolas, órgãos públicos, 

Condomínios estruturados, em Bairros, nas 

associações de moradores, feiras e mercados e 

comércio de Marituba  

Curto Projeto 

2 Implantação de 2 Plantas de compostagem 

comunitária, pelo processo de revolvimento 

(windrow), para processamento de resíduos 

orgânicos seletivos 

Curto Projeto 

3 Equipamento de revolvimento para oxigenação das 

pilhas em compostagem: volteadora 

curto Projeto 

4 Triturador de galhos provenientes de podas. curto Projeto 
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Tabela 10.8 – Programa Compostagem Comunitária – calendarização e custos, a preços atuais 

Item Atividade/Ação Quant 
Unitário 

(R$) 
Total (R$) Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) Longo (R$) 

1 

Educação ambiental para a segregação de resíduos 
orgânicos na fonte em Escolas, órgãos públicos, 
Condomínios estruturados, em Bairros, nas 
associações de moradores, feiras e mercados e 
comércio de Marituba  

 

2 
Implantação de Plantas de compostagem comunitária, 
pelo processo de revolvimento (windrow), para 
processamento de resíduos orgânicos seletivos 

1 R$ 2 700 000 R$ 2 700 000  R$ 2 700 000   

3 
Equipamento de revolvimento para oxigenação das 
pilhas em compostagem: volteadora 

2 R$ 400 000 R$ 800 000 R$ 400 000   R$ 400 000 

4 Triturador de galhos provenientes de podas. 2 R$ 370 000 R$ 740 000 R$ 370 000   R$ 370 000 

  INVESTIMENTO     R$ 4 240 000 R$ 770 000 R$ 2 700 000  R$ 770 000 

 

  

Já incluído no Programa de Educação Ambiental 



 

247 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marituba - 2019 

Tabela 10.9 – Programa Compostagem Comunitária - atividades: quantidades e custos a preços atuais 

 

Item Atividade/Ação Quant Imediato  Curto  Médio  Longo  Unitário (R$) Total (R$) 

1 

Educação ambiental para a segregação de resíduos 
orgânicos na fonte em Escolas, órgãos públicos, 
Condomínios estruturados, em Bairros, nas 
associações de moradores, feiras e mercados e 
comércio de Marituba  

 

2 
Implantação de Planta de compostagem comunitária, 
pelo processo de revolvimento (windrow), para 
processamento de resíduos orgânicos seletivos 

1  1   R$ 2 700 000 R$ 2 700 000 

3 
Equipamento de revolvimento para oxigenação das 
pilhas em compostagem: volteadora 

2 1   1 R$ 400 000 R$ 800 000 

4 Triturador de galhos provenientes de podas. 2 1   1 R$ 370 000 R$ 740 000 

  INVESTIMENTO             R$ 4 240 000 

Já incluído no Programa de Educação Ambiental 
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 Programa Escolas Verdes  

A Escola Verde é a que cumpre um conjunto de requisitos ambientais, 

designadamente através da correta segregação de resíduos (secos e úmidos), 

para potenciar a reciclagem e produção de composto. Serão instalados 

compostores para processarem os resíduos orgânicos da cantina, verdes dos 

jardins e galhos triturados de podas de árvores. Serão instaladas hortas 

pedagógicas nessas escolas, que utilizarão o composto para produção de 

hortícolas, que por sua vez, serão utilizados nas cozinhas das escolas. Estas 

estruturas servem de laboratórios a céu aberto para aulas práticas de ciências, 

biologia e matemática dessas escolas. Parte dos materiais recicláveis serão 

doados a cooperativas do município e parte serão utilizados pelos alunos no 

Programa “Arte e Reciclagem”, com oficinas tecnológicas para capacitação dos 

alunos na arte de manuseio dos diversos materiais recicláveis.  As escolas que 

implementarem estes programas receberão no fim do ano um selo de Escola 

Verde, das mãos do Prefeito Municipal numa sessão solene pública. 

Programa Escolas Verdes 

Objetivos Implantar 32 compostores em escolas da rede pública, envolvendo 

cerca de 29.200 alunos e 1.230 professores e de 32 hortas 

pedagógicas nessas escolas.  

Justificativa O município de Marituba tem uma rede municipal de escolas 

significativa, onde mais de 29 mil estudantes frequentam até ao 9º ano 

do ensino fundamental, em cujas instalações se pode implantar uma 

composteira e hortas pedagógicas, como forma de sensibilizar alunos 

e professores para a importância da compostagem de orgânicos no 

âmbito de políticas públicas de gestão de resíduos sólidos. De fato, 

com uma composteira e horta pedagógica nas escolas, 

complementada com ecopontos de coleta seletiva, as escolas podem 

iniciar um processo para se classificarem Escolas Verdes  
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Detalhamento das ações 

Programa Escolas Verdes 

Nº Ações Prazo Tipo 

1 Capacitação de 1.230 professores da rede pública 

de 32 Escolas do município de Marituba em 

compostagem e horticultura  

Imediato/curto Projeto 

2 Implantar 32 compostores em escolas da rede 

pública 

Imediato/ 

Curto 

Projeto 

3 Implantar 32 hortas pedagógicas nas escolas Imediato/curto Projeto 

4 Realização de oficinas tecnológicas de manuseio 

de materiais recicláveis em 32 escolas da rede 

pública, para professores, estudantes e a 

familiares dos estudantes que desejarem, de modo 

a poderem ser utilizados em atividades de “Arte e 

Reciclagem”. 

Imediato/ 

curto 

Projeto 

5 Realização de oficinas sobre Cozinha Pedagógica 

Sustentável, para utilização de restos da 

preparação de refeições que normalmente são 

desperdiçados. Aberto a alunos, professores e 

familiares de alunos. 

Imediato/ 

curto 

Projeto 

Investimento estimado em 20 anos: R$ 7 547 000,00    

Escolas a serem implantadas as hortas e compostores 

Tabela 10.10 – Escolas integrantes do projeto Escolas Verdes 

FID ESCOLAS BAIRRO 
N° Alunos 

Total 
N° 

Professores 
N°Apoio/ 
Secretaria 

28 E.M.E.I.F. Luis Pires Almir Gabriel           1 174  47 27 

63 E.M.E.F. Suely Falcão Almir Gabriel               667  47 28 

41 E.M.E.F.N.Srª da Paz Bairro Novo               864  52 23 

25 E.M.E.F. João Milton Dantas Bairro Novo               698  27 31 

49 E.M.E.I.F. Pequenos Brilhantes Bairro Novo               586  32 14 

17 E.M.E.I.F. Eládio Soares Cecon               556  22 10 

13 E.M.E.F.  Dona Mora Guimarães Cecon               413  37 16 

41  E.M.E.F.N.Srª do Rosario Centro           1 466  116 37 
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46 E.M.E.F.Pe. Romeu Pires Borges Centro              607  29 17 

66 E.M.E.F. Santa Tereza D' Ávila Decouville              977  42 5 

FID ESCOLAS BAIRRO 
N° Alunos 

Total 
N° 

Professores 
N°Apoio/ 
Secretaria 

38 E.M.E.I.F. Profª. Nazaré Costa Decouville              623  30 8 

47 E.M.E.F. Parque das Palmeiras Decouville              591  32 17 

10 E.M.E.I.F. Dolores Martins Ribeiro Decouville             508  26 19 

33 E.M.E.F. Maria de Fatima Mirizal             483  34 25 

2 E.M.E.F. Benedito Bezerra Falcão Mirizal             414  33 15 

50 E.M.E.F. Pimpolho Nova Marituba             767  43 18 

36 E.M.E.F.Mundo Mágico Nova Marituba             556  30 13 

51 E.M.E.I.F. Portal do Saber Nova União             490  43 11 

1 E.M.E.I.F.E.I. Alegria do Saber Novo Horizonte             631  26 11 

30 E.M.E.F. Maestro Carlos Gomes Novo Horizonte             471  19 17 

68 UMAEI  Pedreirinha              616  12 11 

11 Centro de Educ. Dom Aristides Pedreirinha              548  54 25 

19 E.M.E.F.Prof. Emilia Clara de Lima Pedreirinha              460  35 12 

59 E.M.E.F. Santo Amaro Riacho Doce              508  48 21 

9 E.M.E.I.F.C. E. Dinâmico Santa Clara              512  28 15 

12 E.M.E.F. Dom Calábria São Francisco              770  68 32 

22 E.M.E.I.F. Geracina Begot Granhen São João              644  24 19 

58 E.M.E.F. Santa Rita São João              510  33 21 

53 E.M.E.F. Dr. Renausto Amanajas São José              468  48 33 

60 E.M.E.F. São José São José              432  16 12 

48 E.M.E.F. Paulo Freire São Pedro              536  58 17 

4 E.M.E.F. Cora Tereza Silva Rocha Viver Melhor              650  39 19 

  TOTAL           20 196  1230 599 

  

Apresentam-se nas tabelas seguintes o detalhamento de ações, calendário e 

custos a preços atuais.  
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Tabela 10.11 – Programa Escolas Verdes: atividades e custos de investimento, a preços atuais 

 

Item Atividade/Ação Quant 
Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

Imediato 
(R$) 

Curto (R$) Médio (R$) Longo (R$) 

1 
Curso de capacitação em compostagem e 
horticultura para 1.240 professores de escolas 
públicas de Marituba 

80 R$ 5 000 R$ 400 000 R$ 150 000 R$ 50 000 R$ 0 R$ 200 000 

2 
Implantar 32 compostores em escolas da rede 
pública 

42 R$ 8 000 R$ 336 000 R$ 32 000 R$ 224 000 R$ 0 R$ 80 000 

3 Implantar 32 hortas pedagógicas nas escolas 42 R$ 500 R$ 21 000 R$ 4 000 R$ 12 000 R$ 0 R$ 5 000 

4 

Realização de oficinas tecnológicas para 
manuseio de materiais recicláveis (serralharia, 
marcenaria, eletricidade e eletrônica, costura, 
pintura, artesanato) em 32 escolas da rede 
pública, para professores, estudantes e a 
familiares dos estudantes que desejarem, de 
modo a poderem ser utilizados em atividades 
de “Arte e Reciclagem”. 

769 R$ 5 000 R$ 3 845 000 R$ 480 000 R$ 1 440 000 R$ 0 R$ 1 925 000 

5 

Realização de oficinas sobre Cozinha 
Pedagógica Sustentável, para utilização de 
restos da preparação de refeições que 
normalmente são desperdiçados. Aberto a 
alunos, professores e familiares de alunos. 

544 R$ 3 000 R$ 1 632 000 R$ 192 000 R$ 384 000 R$ 480 000 R$ 576 000 

  INVESTIMENTO     R$ 6 234 000 R$ 858 000 R$ 2 110 000 R$ 480 000 R$ 2 786 000 
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Tabela 10.12 – Programa Escolas verdes: quantidades de Ações / Atividades e custos, a preços atuais 

Item Atividade/Ação Quant Imediato  Curto  Médio  Longo  Unitário (R$) Total (R$) 

1 
Curso de capacitação em compostagem e horticultura para 
1.240 professores de escolas públicas de Marituba 

80 40   40                 5 000               400 000    

2 Implantar 32 compostores em escolas da rede pública 42 8 24  10                 8 000               336 000    

3 Implantar 32 hortas pedagógicas nas escolas 42 8 24  10                    500                  21 000    

4 

Realização de oficinas tecnológicas para manuseio de 
materiais recicláveis (serralharia, marcenaria, eletricidade e 
eletrônica, costura, pintura, artesanato) em 32 escolas da 
rede pública, para professores, estudantes e a familiares dos 
estudantes que desejarem, de modo a poderem ser 
utilizados em atividades de “Arte e Reciclagem”. 

769 96 288  385                 6 000            4 614 000    

5 

Realização de oficinas sobre Cozinha Pedagógica 
Sustentável, para utilização de restos da preparação de 
refeições que normalmente são desperdiçados. Aberto a 
alunos, professores e familiares de alunos. 

544 64 128 160 192                 4 000            2 176 000    

  INVESTIMENTO                     7 547 000    
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 Programa de Coleta e Disposição Adequada dos Resíduos Sólidos 

Programa Coleta e Disposição Final Adequada dos Resíduos Sólidos 

Objetivos Executar a coleta regular em 100% do município com a frequência 

adequada e destinar de forma ambientalmente correta os resíduos 

sólidos gerados. 

Estudar e implantar uma solução para tratamento e disposição final 

dos resíduos sólidos gerados, tendo em vista as dimensões 

ambiental, social e econômica sustentável para o município de 

Marituba, equacionando o consórcio ao nível metropolitano para 

busca de ganhos de escala.  

Estudar e adotar um sistema tarifário de recuperação de custos do 

serviços prestados pelo município aos cidadãos, na ótica do princípio 

poluidor-pagador, conforme estabelecido na PNRS 2010. 

Realizar estudo e projeto de recuperação ambiental de áreas 

degradadas (antigo lixão e lixão Risca-Faca). 

 

Descrição das atividades e ações 

Nº Ações Prazo Tipo 

1 Realizar estudo de um modelo técnico-financeiro 

para a gestão integral dos resíduos, com 

possibilidade de consórcio e nível metropolitano de 

Belém 

Imediato Projeto 

2 Contratar / elaborar projeto de recuperação do antigo 

lixão (PRAD) e implementar as ações / obras de 

recuperação da área 

curto Projeto 

3 Contratar / elaborar projeto de recuperação 

ambiental do lixão Risca Faca atualmente aberto 

(PRAD) e implementar as ações de enceramento e 

obras necessárias. 

Curto Projeto 
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Nº Ações Prazo Tipo 

4 Destinação final ambientalmente adequada (aterro 

sanitário ou equivalente) dos resíduos gerados 

Permanente Atividade 

 

Apresenta-se nas Tabelas a seguir o detalhamento das atividades e ações do 

Programa. 

Estimativa de Investimento: R$ 66 972 775,00 em 20 anos, a preços atuais.  
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Tabela 10.13 – Programa Coleta e Disposição adequada dos resíduos sólidos de Marituba: investimentos 

 

Item Atividade/Ação Quant 
Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

Imediato 
(R$) 

Curto (R$) Médio (R$) Longo (R$) 

1 
Realizar estudo de um modelo técnico-financeiro para 
a gestão integral dos resíduos, com possibilidade de 
consórcio e nível metropolitano de Belém 

1 R$ 200 000 R$ 200 000 R$ 200 000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 

2 
Contratar / elaborar projeto de recuperação do antigo 
lixão (PRAD) e implementar as ações / obras de 
recuperação da área 

1 R$ 150 000 R$ 150 000 R$ 150 000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 

3 

Contratar / elaborar projeto de recuperação ambiental 
do lixão Risca Faca atualmente aberto (PRAD) e 
implementar as ações  de enceramento e obras 
necessárias. 

1 R$ 120 000 R$ 120 000 R$ 120 000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 

4 
Obras de recuperação das áreas degradadas do antigo 
lixão e o atual lixão Risca Faca 

1 R$ 960 000 R$ 960 000 R$ 0 R$ 960 000 R$ 0 R$ 0 

5 
Destinação final ambientalmente adequada (aterro 
sanitário ou equivalente) dos resíduos gerados 

  728 253    R$ 90 R$ 65 542 775   R$ 9 785 224 R$ 13 453 751 R$ 40 472 441 

  INVESTIMENTO     R$ 66 972 775 R$ 470 000 R$ 10 745 224 R$ 13 453 751 R$ 40 472 441 
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Tabela 10.14 – Programa Coleta e Disposição adequada dos resíduos sólidos de Marituba: Quantidades e custos a preços atuais 

 

Item Atividade/Ação Quant Imediato  Curto  Médio  Longo  Unitário (R$) Total (R$) 

1 
Realizar estudo de um modelo técnico-financeiro para 
a gestão integral dos resíduos, com possibilidade de 
consórcio e nível metropolitano de Belém 

               1                         1          R$ 200 000 R$ 200 000 

2 
Contratar / elaborar projeto de recuperação do antigo 
lixão (PRAD) e implementar as ações / obras de 
recuperação da área 

               1                         1          R$ 150 000 R$ 150 000 

3 

Contratar / elaborar projeto de recuperação ambiental 
do lixão Risca Faca atualmente aberto (PRAD) e 
implementar as ações de enceramento e obras 
necessárias. 

               1                         1          R$ 120 000 R$ 120 000 

4 
Obras de recuperação das áreas degradadas do antigo 
lixão e o atual lixão Risca Faca 

               1      
                        
1    

    R$ 960 000 R$ 960 000 

5 
Destinação final ambientalmente adequada (aterro 
sanitário ou equivalente) dos resíduos gerados 

  728 253               20 348                108 725              149 486                449 694    R$ 90 R$ 65 542 775 

  INVESTIMENTO             R$ 66 972 775 
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 Programa de Limpeza Pública 

 

Programa LIMPEZA PÚBLICA URBANA 

Objetivos Implementar a limpeza pública de arruamentos, praças e logradouros 

públicos, incluindo limpeza de valas, bueiros, podas de árvores e 

jardins públicos. Estabelecer procedimentos de fiscalização e 

autuação sobre despejos irregulares de resíduos. Criar mecanismos 

de incentivo e fiscalização para instalação de lixeiras adequadas em 

residências e estabelecimentos comerciais. 

Nº Ações Prazo Tipo 

1 Implantar o serviço de varrição e limpeza pública 

para atendimento de todas as vias urbanas 

pavimentadas. 

Permanente Atividade 

2 Instalar lixeiras públicas seletivas nas praças, 

prédios 

públicos e ruas principais 

curto Projeto 

3 Apetrechamento do setor de resíduos com 

equipamento de limpeza mecanizada 

curto Projeto 

4 Limpeza de valas, bueiros e capina/roçagem de 

arruamentos  

Permanente Atividade 

Investimento estimado de R$ 44.600.000,00 em 20 anos, a preços atuais, conforme 

consta na Tabela 10.15 e Tabela 10.16. 
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Tabela 10.15 - Programa Limpeza Pública Urbana: investimentos calendarizados, a preços atuais para 20 anos  

Item Atividade/Ação Quant 
Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

Imediato 
(R$) 

Curto (R$) Médio (R$) Longo (R$) 

1 
Implantar o serviço de varrição e limpeza pública para 
atendimento de todas as vias urbanas pavimentadas. 

20 R$ 1 240 000 R$ 24 800 000 R$ 1 240 000 R$ 6 200 000 R$ 7 440 000 R$ 9 920 000 

2 
Instalar lixeiras públicas seletivas nas praças, prédios 
públicos e ruas principais 

2000 R$ 250 R$ 500 000 R$ 50 000 R$ 200 000 R$ 100 000 R$ 150 000 

3 
Apetrechamento do setor de resíduos com equipamento de 
limpeza mecanizada 

2 R$ 450 000 R$ 900 000 R$ 0 R$ 900 000 R$ 0 R$ 0 

4 Limpeza de valas, bueiros e capina/roçagem arruamentos 20 R$ 790 000 R$ 15 800 000 R$ 790 000 R$ 3 950 000 R$ 4 740 000 R$ 6 320 000 

5 
Equipe para limpeza e coleta de resíduos nas lixeiras 
composta de 1 caminhão de 3,5 t, motorista e 2 garis 

20 R$ 130 000 R$ 2 600 000 R$ 130 000 R$ 650 000 R$ 780 000 R$ 1 040 000 

  INVESTIMENTO     R$ 44 600 000 R$ 2 210 000 R$ 11 900 000 R$ 13 060 000 R$ 17 430 000 

 

Tabela 10.16 - Programa Limpeza Pública Urbana: quantidades e custos das atividades e ações, a preços atuais, para 20 anos  

Item Atividade/Ação Quant Imediato  Curto  Médio  Longo  Unitário (R$) Total (R$) 

1 
Implantar o serviço de varrição e limpeza pública para 
atendimento de todas as vias urbanas pavimentadas. 

20 1 5 6 8 R$ 1 240 000 R$ 24 800 000 

2 
Instalar lixeiras públicas seletivas nas praças, prédios 
públicos e ruas principais 

2 000 200 800 400 600 R$ 250 R$ 500 000 

3 
Apetrechamento do setor de resíduos com equipamento de 
limpeza mecanizada 

2  2   R$ 450 000 R$ 900 000 

4 Limpeza de valas, bueiros e capina/roçagem arruamentos 20 1 5 6 8 R$ 790 000 R$ 15 800 000 

5 
Equipe para limpeza e coleta de resíduos nas lixeiras 
composta de 1 caminhão de 3,5 t, motorista e 2 garis 

20 1 5 6 8 R$ 130 000 R$ 2 600 000 

  INVESTIMENTO             R$ 44 600 000 
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 Programa Logística Reversa 

 

Programa LOGÍSTICA REVERSA 

Objetivos Implementar a logística reversa no município para as embalagens, o 

caroço do açaí, ossos de açougue, pneus usados, óleos minerais 

usados (lubrificantes), pilhas e baterias e lâmpadas fluorescentes no 

território municipal de Marituba. 

Justificativa A logística reversa é um dos pilares da PNRS 2010 e dispõe que 

fabricantes, distribuidores e comerciantes, organizados em acordos 

setoriais, ficam obrigados a recolher e destinar para a reciclagem as 

embalagens de plástico, papel, papelão, de vidro e as metálicas 

usadas. As embalagens de Agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, 

óleos lubrificantes e suas embalagens, todos os tipos de lâmpadas e 

de equipamentos eletroeletrônicos (REEE) descartados pelos 

consumidores, fazem parte da “logística reversa”, que deverá também 

retornar estes resíduos à sua cadeia de origem para reciclagem.   

Nº Ações Prazo Tipo 

1 Cadastramento dos Grandes Geradores de resíduos 

para implantação da logística Reversa 

Curto Projeto 

2 Realização técnica de capacitação dos grandes 

geradores e estabelecimento de protocolos 

contratuais da logística reversa com cada 

segmento/setor 

Curto Projeto 

3 Implantação da logística reversa para: embalagens, 

caroço do açaí; ossos de açougues; pneus usados; 

pilhas e baterias; óleos minerais usados, REEE e 

lâmpadas fluorescentes 

permanente Atividade 

Investimento previsto de R$ 30.000,00, a ser realizado imediatamente. 

Apresenta-se na Tabela 10.17 o Programa de Logística reversa detalhado no tempo 
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Tabela 10.17 – Programa Logística Reversa: calendarização e custos das ações a preços atuais 

Item Atividade/Ação Quant 
Unitário 

(R$) 
Total (R$) 

Imediato 
(R$) 

Curto (R$) Médio (R$) Longo (R$) 

1 
Cadastramento dos Grandes Geradores de resíduos para 
implantação da logística Reversa e sua georeferenciação 

1 R$ 30 000 R$ 30 000 R$ 30 000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 

2 
Realização técnica de capacitação dos grandes geradores e 
estabelecimento de protocolos contratuais da logística 
reversa com cada segmento/setor 

6 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 

3 
Implantação da logística reversa para: embalagens, caroço 
do açaí; ossos de açouges; pneus usados; pilhas e baterias; 
óleos minerais usados, REEE e lâmpadas fluorescentes 

20 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 

  INVESTIMENTO     R$ 30 000 R$ 30 000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 

 
Tabela 10.18 – Programa de Logística Reversa: ações a desenvolver e custos 

Item Atividade/Ação Quant Imediato  Curto  Médio  Longo  Unitário (R$) Total (R$) 

1 
Cadastramento dos Grandes Geradores de resíduos para 
implantação da logística Reversa e sua georeferenciação 

1 1    R$ 30 000 R$ 30 000 

2 
Realização técnica de capacitação dos grandes geradores e 
estabelecimento de protocolos contratuais da logística 
reversa com cada segmento/setor 

6 6     R$ 0 

3 

Implantação da logística reversa para: embalagens, caroço 
do açaí; ossos de açougues; pneus usados; pilhas e 
baterias; óleos minerais usados, REEE e lâmpadas 
fluorescentes 

20 1 5 6 8  R$ 0 

  INVESTIMENTO             R$ 30 000 
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10.10 Investimentos necessários e fontes de recursos financeiros 

 

A estimativa de custos com a implementação dos programas previstos em 20 anos é de 

254.269.903,00, a preços atuais. 

As fontes de financiamento serão o orçamento anual do município, as chamadas dos 

programas de financiamento lançados pelos Ministérios da Justiça e do Meio Ambiente, 

o Fundo Municipal do Ambiente, financiamentos através do BNDES, receitas com a 

cobrança de taxas ou tarifas pelos serviços prestados pela Prefeitura aos cidadãos, 

parcerias a nível regional e PPP. 

Tabela 10.19 – Estimativa Orçamental dos Programas 

PROGRAMA 
Total (R$) 

Programa de Coleta Seletiva R$ 12 565 000 

Programa de Coleta Indiferenciada R$ 148 170 987 

Programa de Educação Ambiental R$ 3 028 500 

Programa Compostagem Comunitária R$ 4 240 000 

Programa Escolas verdes R$ 6 234 000 

Programa Disposição Ambientalmente adequado 
dos Resíduos 

R$ 65 141 416 

Programa de Limpeza Pública R$ 14 860 000 

Programa de Logística Reversa R$ 30 000 

TOTAL R$ 254 269 903 

  

Apresenta-se nas Tabelas a seguir os Programas, valores estimados para cada 

período e possíveis fontes de financiamento.  
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Tabela 10.20 – Resumo financeiro dos Programas 

PROGRAMA 
Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) Longo (R$) Total (R$) 

Programa de Coleta Seletiva R$ 3 310 000 R$ 2 434 000 R$ 3 036 000 R$ 3 785 000 R$ 12 565 000 

Programa de Coleta Indiferenciada R$ 4 194 704 R$ 23 837 226 R$ 30 336 652 R$ 89 802 405 R$ 148 170 987 

Programa de Educação Ambiental R$ 298 500 R$ 795 000 R$ 855 000 R$ 1 080 000 R$ 3 028 500 

Programa Compostagem Comunitária R$ 770 000 R$ 2 700 000 R$ 0 R$ 770 000 R$ 4 240 000 

Programa Escolas verdes R$ 858 000 R$ 2 110 000 R$ 480 000 R$ 2 786 000 R$ 6 234 000 

Programa Disposição Ambientalmente 
adequado dos Resíduos 

R$ 470 000 R$ 10 745 224 R$ 13 453 751 R$ 40 472 441 R$ 65 141 416 

Programa de Limpeza Pública R$ 723 000 R$ 4 465 000 R$ 4 138 000 R$ 5 534 000 R$ 14 860 000 

Programa de Logística Reversa R$ 30 000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 30 000 

TOTAL R$ 10 654 204 R$ 47 086 450 R$ 52 299 403 R$ 144 229 846 R$ 254 269 903 
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Tabela 10.21 – Fontes de financiamento para o Programa de Coleta seletiva 

Item Atividade/Ação Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) Longo (R$) Fontes de Financiamento 

1 

Cursos de capacitação à profissionalização das 
cooperativas e associação de catadores recicláveis 
para os serviços de separação e triagem dos materiais 
recolhidos na coleta. 

R$ 330 000 R$ 0 R$ 330 000 R$ 0 
Fundo de Direitos Difusos 

(FDD) 

2 
Uniformização dos catadores: apoio direto aos 
catadores com uniformes e EPI (5 por ano/catador) 

R$ 56 000 R$ 280 000 R$ 336 000 R$ 448 000 FDD 

3 
Implantação de Ecopontos constituídos por grupos de 
3 contentores de grande capacidade para 3 frações de 
resíduos 

R$ 924 000 R$ 1 064 000 R$ 840 000 R$ 1 792 000 FA e Projeto do MMA 

4 
Implantação de PEV, pontos de entrega voluntária 
fabricados com contentores marítimos, para apoio à 
coleta porta-a-porta 

R$ 0 R$ 90 000 R$ 30 000 R$ 45 000 
Fundo Municipal do 

Ambiente (FA) 

5 Caminhão de coleta seletiva de resíduos  R$ 2 000 000 R$ 1 000 000 R$ 1 500 000 R$ 1 500 000 FDD 

  INVESTIMENTO R$ 3 310 000 R$ 2 434 000 R$ 3 036 000 R$ 3 785 000   
 

Tabela 10.22 – Fontes de financiamento para a Coleta indiferenciada 

Item Atividade/Ação Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) 
Longo 
(R$) 

Fontes de Financiamento 

              

1 
Caminhão coletor para circuitos de coleta de resíduos 
indiferenciados  

R$ 1 000 000 R$ 2 000 000 R$ 1 000 000 R$ 1 000 000 Fundo do Ambiente  

2 Caminhão Lava contentores c/ cisterna R$ 0 R$ 500 000 R$ 0 R$ 550 000 Fundo do Ambiente  

5 
Execução da coleta regular de resíduos a 100% da 
população 

R$ 3 194 704 R$ 21 337 226 R$ 29 336 652 R$ 88 252 405 Orçamento Municipal 

  INVESTIMENTO R$ 4 194 704 R$ 23 837 226 R$ 30 336 652 R$ 89 802 405   
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Tabela 10.23 – Fontes de financiamento para o Programa de Educação Ambiental 

Item Atividade/Ação Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) 
Longo 
(R$) 

Fontes de Financiamento 

1 
Cursos de capacitação de síndicos e administradores 
de condomínios, lideranças de bairros, lideranças 
locais, agentes de saúde, colaboradores da SEMMA   

R$ 238 500 R$ 675 000 R$ 675 000 R$ 900 000 Fundo do Ambiente  

2 
Sensibilização porta-a-porta em bairros Viver Melhor, 
Centro, Pedreirinha, Nova Marituba, condomínios 
Soure, Algodoal, Salinas, Citta Maris, etc. 

R$ 60 000 R$ 120 000 R$ 180 000 R$ 180 000 Fundo do Ambiente  

3 
Divulgação do programa de coleta seletiva e 
informação à população, em caráter permanente 

R$ 62 400 R$ 312 000 R$ 374 400 R$ 499 200 Fundo do Ambiente  

  INVESTIMENTO R$ 298 500 R$ 795 000 R$ 855 000 R$ 1 080 000   
 

Tabela 10.24 – Fontes de financiamento para o Programa compostagem comunitária 

Item Atividade/Ação Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) 
Longo 
(R$) 

Fontes de Financiamento 

1 

 

Educação ambiental para a segregação de resíduos 
orgânicos na fonte em Escolas, órgãos públicos, 
Condomínios estruturados, em Bairros, nas 
associações de moradores, feiras e mercados e 
comércio de Marituba  
 

          

2 
Implantação de Plantas de compostagem comunitária, 
pelo processo de revolvimento (windrow), para 
processamento de resíduos orgânicos seletivos 

R$ 0 R$ 2 700 000 R$ 0 R$ 0 FDD 

3 
Equipamento de revolvimento para oxigenação das 
pilhas em compostagem: volteadora 

R$ 400 000 R$ 0 R$ 0 R$ 400 000 FDD 

4 Triturador de galhos provenientes de podas. R$ 370 000 R$ 0 R$ 0 R$ 370 000 FA 

  INVESTIMENTO R$ 770 000 R$ 2 700 000 R$ 0 R$ 770 000   
 

Já incluído no Programa de Educação Ambiental 
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Tabela 10.25 – Fontes de financiamento para o Programa Escolas Verdes 

 
 

Item Atividade/Ação Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) 
Longo 
(R$) 

Fontes de Financiamento 

1 
Curso de capacitação em compostagem e horticultura 
para 1.240 professores de escolas públicas de 
Marituba 

R$ 150 000 R$ 50 000 R$ 0 R$ 200 000 

Ministério do Meio 
Ambiente Fundo do 

Ambiente  

2 Implantar 32 compostores em escolas da rede pública R$ 32 000 R$ 224 000 R$ 0 R$ 80 000 

Ministério do Meio 
Ambiente Fundo do 

Ambiente  

3 Implantar 32 hortas pedagógicas nas escolas R$ 4 000 R$ 12 000 R$ 0 R$ 5 000 

Ministério do Meio 
Ambiente Fundo do 

Ambiente  

4 

Realização de oficinas tecnológicas para manuseio de 
materiais recicláveis (serralharia, marcenaria, 
eletricidade e eletrônica, costura, pintura, artesanato) 
em 32 escolas da rede pública, para professores, 
estudantes e a familiares dos estudantes que 
desejarem, de modo a poderem ser utilizados em 
atividades de “Arte e Reciclagem”. 

R$ 480 000 R$ 1 440 000 R$ 0 R$ 1 925 000 

Ministério do Meio 
Ambiente Fundo do 

Ambiente  

5 

Realização de oficinas sobre Cozinha Pedagógica 
Sustentável, para utilização de restos da preparação 
de refeições que normalmente são desperdiçados. 
Aberto a alunos, professores e familiares de alunos. 

R$ 192 000 R$ 384 000 R$ 480 000 R$ 576 000 

Ministério do Meio 
Ambiente Fundo do 

Ambiente  

  INVESTIMENTO R$ 858 000 R$ 2 110 000 R$ 480 000 R$ 2 786 000   
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Tabela 10.26 - Fontes de financiamento para o Programa Disposição Final 

 
 

Item Atividade/Ação Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) 
Longo 
(R$) 

Fontes de Financiamento 

1 
Realizar estudo de um modelo técnico-financeiro para 
a gestão integral dos resíduos, com possibilidade de 
consórcio e nível metropolitano de Belém 

R$ 200 000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 
Orçamento Municipal; 

Fundo do Ambiente 

2 
Contratar / elaborar projeto de recuperação do antigo 
lixão (PRAD) e implementar as ações / obras de 
recuperação da área 

R$ 150 000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 
Orçamento Municipal; 

Fundo do Ambiente 

3 

Contratar / elaborar projeto de recuperação ambiental 
do lixão Risca Faca atualmente aberto (PRAD) e 
implementar as ações  de enceramento e obras 
necessárias. 

R$ 120 000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 
Orçamento Municipal; 

Fundo do Ambiente 

4 
Obras de recuperação das áreas degradadas do antigo 
lixão e o atual lixão Risca Faca 

R$ 0 R$ 960 000 R$ 0 R$ 0 
Orçamento Municipal; 

Fundo do Ambiente 

5 
Destinação final paga pela Prefeitura, em aterro 
sanitário ou equivalente, dos resíduos gerados 

R$ 0 R$ 9 785 224 R$ 13 453 751 R$ 40 472 441 Orçamento Municipal 

  INVESTIMENTO R$ 470 000 R$ 10 745 224 R$ 13 453 751 R$ 40 472 441   
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Tabela 10.27 - Fontes de financiamento para o Programa Limpeza Pública 

 

Item Atividade/Ação Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) 
Longo 
(R$) 

Fontes de Financiamento 

1 
Incrementar o serviço de varrição e limpeza pública 
para atendimento de todas as vias urbanas 
pavimentadas. 

R$ 296 000 R$ 1 480 000 R$ 1 776 000 R$ 2 368 000 

Orçamento Municipal; 
Fundo Municipal do 

Ambiente (FA) 

2 
Instalar lixeiras públicas seletivas nas praças, prédios 
públicos e ruas principais 

R$ 50 000 R$ 200 000 R$ 100 000 R$ 150 000 MMA; FA 

3 
Apetrechamento do setor de resíduos com 
equipamento de limpeza mecanizada 

R$ 0 R$ 900 000 R$ 0 R$ 0 MMA; FA 

4 
Limpeza de valas, bueiros e capina/roçagem de 
arruamentos 

R$ 247 000 R$ 1 235 000 R$ 1 482 000 R$ 1 976 000 Orçamento Municipal 

5 
Equipe para limpeza e coleta de resíduos nas lixeiras 
urbanas, composta de 1 caminhão de 3,5 t, motorista e 
2 garis 

R$ 130 000 R$ 650 000 R$ 780 000 R$ 1 040 000 Orçamento Municipal 

  INVESTIMENTO R$ 723 000 R$ 4 465 000 R$ 4 138 000 R$ 5 534 000   
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Tabela 10.28 - Fontes de financiamento para o Programa de  Logística Reversa 

 

Item Atividade/Ação Imediato (R$) Curto (R$) Médio (R$) 
Longo 
(R$) 

Fontes de Financiamento 

1 
Cadastramento dos Grandes Geradores de resíduos 
para implantação da logística Reversa e sua 
georeferenciação 

R$ 30 000 R$ 0 R$ 0 R$ 0 FA 

2 
Realização técnica de capacitação dos grandes 
geradores e estabelecimento de protocolos contratuais 
da logística reversa com cada segmento/setor 

R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 FA 

3 

Implantação da logística reversa para: embalagens, 
caroço do açaí; ossos de açougues; pneus usados; 
pilhas e baterias; óleos minerais usados, REEE e 
lâmpadas fluorescentes 

R$ 0 R$ 0 R$ 0 R$ 0 FA 

  INVESTIMENTO R$ 30 000 R$ 0 R$ 0 R$ 0   
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10.11 Monitoramento, acompanhamento, controle e avaliação do Plano de 

Gestão de Resíduos Sólidos 

Neste capítulo é apresentada a metodologia de como será aferido o cumprimento dos 

objetivos estabelecidos neste Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do 

município de Marituba, tendo por base um conjunto de indicadores de desempenho 

definidos para o efeito. 

A responsabilidade pela execução do presente plano é repartido pela Secretaria 

Municipal de Meio Ambiente (SEMMA), no tocante à coleta seletiva e valorização de 

resíduos, educação ambiental e capacitação e sensibilização de agentes e população 

em geral, e à SEIDUR a coleta dos resíduos e transporte ao destino final. 

Deve referir-se, que a a Lei Municipal nº 300/2014, de 09 de setembro, confere à 

SEIDUR o mandato de elaborar e rever os Planos Municipais, tanto de resíduos 

(PMGIRS) e de saneamento (PMSB), não citando nem a SEMMA ou SEPLAN. Desta 

forma, a mesma deverá ser revista, uma vez que esta responsabilidade recai 

justamente sobre a SEPLAN e SEMMA.  

A concretização do Plano dar-se-á através do desenvolvimento dos programas, 

atividades e ações definidos em “Programas, Projetos e Ações”, sendo que o 

monitoramento se deve fazer o acompanhamento da concretização das metas 

preconizadas, por meio dos indicadores que se estabelece neste Plano. O 

monitoramento permite avaliar os desvios, as razões desses desvios e a necessidade 

de revisão do plano com a redefinição de novas metas. 

 Indicadores de monitoramento 

Os indicadores devem ser comparáveis e também as suas variáveis de cálculo 

devem ser confiáveis e passíveis de obtenção pela Prefeitura de Marituba. 

Com essas premissas se propõe um conjunto de indicadores para se poder fazer 

o monitoramento e acompanhamento da realização do PGIRS. 

Indicadores considerados: (i) – Operacionais; (ii) econômico-financeiros e (iii) 

Recursos humanos. 

 Indicadores operacionais: a partir deles é possível avaliar de que forma as 

ações propostas estão sendo implantadas e impactam no acesso, regularidade   

frequência dos serviços. Desta forma, relacionam-se investimentos realizados e 

geração de resultados efetivos de aumento da qualidade de vida da população. 
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Indicadores operacionais são classificados como indicadores de efetividade; 

• Indicadores econômico-financeiros: estão diretamente conectados aos 

indicadores operacionais, servem para mensurar a quantidade de recursos que 

devem ser alocados para a realização das ações propostas, além da avaliação 

dos serviços prestados.  

Desta forma, os indicadores econômico-financeiros e de infraestrutura são 

classificados como indicadores de eficiência e efetividade;  

• Indicadores de desempenho: medem quantidades de trabalho realizado para 

se alcançar os objetivos propostos no PGIRS. Estes indicadores a qualidade de 

vida da população, assim como todos os agentes envolvidos nas ações 

programadas. Também medem ações que impactam nos recursos naturais, na 

saúde municipal e no impacto em outras politicas de desenvolvimento urbano. 

 Indicadores  

O processo de escolha de um indicador teve como premissa ser simples, mensurável, 

comparável, com dados de fontes fidedignas e com uma razão de existir, ou seja, ter 

um objetivo no âmbito do monitoramento do PGIRS. 

Apresenta-se na Figura 10.3 esquematicamente o processo da formação do 

indicador  

 

Figura 10.3 – Fluxo da formação de um indicador de desempenho (autor) 

 

 

Escolha do 
Indicador

Definição do 
Indicador

Fórmula do 
Indicador

Variáveis de 
cálculo

Relação/ 
objetivo

(ex: minimizar)

Unidade de 
apresentação
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Foram considerados 23 indicadores 

 Tabela 10.29 – Indicadores de desempenho para monitoramento do PGIRS Marituba  

IN015 
Taxa de cobertura do serviço de Coleta Regular de resíduo domiciliar em 
relação à população total do Município (TCO) 

IN030 Taxa de cobertura de coleta seletiva de resíduos recicláveis no município 

IN031 
Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos (TRRs) em relação à 
totalidade de resíduos coletados 

IN032 
Capitação de resíduos recicláveis secos recuperados em relação à 
população urbana do município (CapRs) 

ID301 
Taxa de coleta seletiva de resíduos orgânicos em relação à quantidade total 
de resíduos coletados (TCRO) 

IN021 Capitação de resíduos sólidos urbanos em relação à população (CapRSU) 

IN029 Capitação de resíduos da construção civil   (CapRCC) 

ID302 Taxa de desvio de resíduos sólidos urbanos  de aterro (TdAS) 

IN048 Extensão total anual per capita de varrição de sarjetas 

IN044 Produtividade média diária de varrição (PMDV) 

IN023 Custo unitário médio da coleta de resíduos sólidos (CCRSU) 

ID300 Custo unitário médio da coleta de resíduos sólidos indiferenciados (CCRSI) 

IN006 Despesa per capita com gestão de RSU (coleta e tratamento) DGRSU 

ID303 Despesa per capita com coleta seletiva de resíduos (DCS) 

ID304 Despesa per capita com coleta de resíduos (DCRS) 

ID305 Despesa per capita com tratamento e destinação final de resíduos (DCTDF) 

IN018 Produtividade média da coleta por trabalhador (PCt) 

IN019 Rácio de trabalhadores da coleta por 1000 habitantes (RTCp1000) 

ID306 Índice de adesão à coleta seletiva (IACS) 

ID307 Índice de adesão ao Programa Compostagem Comunitária 

ID308 Taxa de atendimento de reclamações (TAR) 

IN045 Rácio de varredores por mil habitantes (RVp1000) 

ID308 Distância percorrida por tonelada coletada (DPT) 
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Tabela 10.30 – Variáveis de cálculo dos indicadores de desempenho do PGIRS 

Código Variável Fonte 

CO164 População total atendida com coleta regular de resíduos  SEIDUR 

CS009 Quantidade anual total de resíduos recicláveis secos recuperados (t) SEIDUR 

CS050 População atendida com coleta seletiva de materiais recicláveis SEMMA 

DPC distância anual percorrida na coleta de resíduos em km   SEIDUR 

FN206 
 Despesa anual com a coleta de resíduos sólidos urbanos 
indiferenciados  SEIDUR 

FN207 Despesa anual com a coleta seletiva de resíduos sólidos  SEMMA 

FN300 
 Despesa anual com o tratamento e destinação final de resíduos 
sólidos   SEIDUR 

NTA Número total de reclamações atendidas  SEIDUR 

NTR Número total de Reclamações recebidas  SEIDUR 

NtT número total de trabalhadores afetos à coleta (garis e motoristas)  SEIDUR 

NV Número de varredores  SEIDUR 

PACC 
População do município que aderiu ao Programa da Compostagem 
Comunitária  SEMMA 

PACS População do município que aderiu à coleta seletiva  SEMMA 

Pt População total do município  IBGE 

QCMO 
Quantidade anual (t) de matéria orgânica coletada seletivamente no 
município  SEMMA 

QCRCC Quantidade anual total de resíduos da Construção Civil coletados (t)  SEIDUR 

QtRSU 
Quantidade total anual de resíduos coletados, indiferenciado e 
seletivo, (t)  SEIDUR 

VA039 VA039 - Extensão total de sarjetas varridas por ano (km) SEIDUR 

 

Apresenta-se nas Tabelas a seguir os indicadores selecionados com as 

descrições, fórmulas e variáveis de cálculo, assim como as fontes primárias de 

dados e responsáveis pela sua informação. 
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Tabela 10.31 – Indicadores de desempenho de gestão de resíduos 

 

Item Descrições e definições Fonte

IN015
Taxa de cobertura do serviço de Coleta Regular de resíduo domiciliar 

em relação à população total do Município (TCO)

Unidade %

Fórmula

CO164  - População total atendida com coleta regular de resíduos SEIDUR

Pt  - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR 

IN030
Taxa de cobertura de coleta seletiva de resíduos recicláveis no 

município

Unidade %

Fórmula

CS050 - População atendida com coleta seletiva de materiais recicláveis SEIDUR

Pt  - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR e SEMMA

IN031
Taxa de recuperação de materiais recicláveis secos (TRRs) em 

relação à totalidade de resíduos coletados

Unidade %

Fórmula

CS009  - Quantidade anual total de resíduos recicláveis secos recuperados 

(t) SEIDUR

QtRSU  - Quantidade total anual de resíduos coletados, indiferenciado e 

seletivo, (t) SEIDUR

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR e SEMMA

IN032
Capitação de resíduos recicláveis secos recuperados em relação à 

população urbana do município (CapRs)

Unidade kg/hab. Ano

Fórmula

CS009  - Quantidade anual total de resíduos recicláveis secos recuperados 

(t) SEMMA

Pt  - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEMMA

ID301
Taxa de coleta seletiva de resíduos orgâncios em relação à 

quantidade total de resíduos coletados (TCRO)

Unidade %

Fórmula

QCMO  - Quantidade anual (t) de matéria orgânica coletada seletivamente 

no município SEMMA

QtRSU  - Quantidade total anual de resíduos coletados, indiferenciado e 

seletivo, (t) SEIDUR

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR e SEMMA

Variáveis

Variáveis

Variáveis

Variáveis

Variáveis

 𝐶  ( )  =
𝐶 16 

𝑃𝑡
𝑥100

 𝐶  ( )  =
𝐶 050

𝑃𝑡
𝑥100

     ( )  =
𝐶 00 

𝑄𝑡   
𝑥100

𝐶𝑎𝑝   =
𝐶 00 

𝑃𝑡
𝑥1000

 𝐶   ( )  =
𝑄𝐶  

𝑄𝑡   
𝑥100
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Tabela 10.32 – Indicadores de desempenho de gestão de resíduos 

 

IN021
Capitação de resíduos sóludos urbanos em relação à população  

(CapRSU)

Unidade kg/hab.dia

Fórmula

QtRSU  - Quantidade total anual de resíduos coletados, indiferenciado e 

seletivo, (t) SEIDUR

Pt  - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR 

IN029 Capitação de resíduos da construção civil   (CapRCC)

Unidade kg/hab.dia

Fórmula

QCRCC - Quantidade anual total de resíduos da Construção Civil coletados 

(t) SEIDUR

Pt  - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR

ID302 Taxa de desvio de resíduos sólidos urbanos de aterro (TdAS)

Unidade %

Fórmula

CS009  - Quantidade anual total de resíduos recicláveis secos recuperados 

(t) SEMMA

QCMO  - Quantidade anual (t) de matéria orgânica coletada seletivamente 

no município SEMMA

QtRSU  - Quantidade total anual de resíduos coletados, indiferenciado e 

seletivo, (t) SEIDUR

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR  E SEMMA

IN048 Extensão total anual per capita de varrição de sarjetas

Unidade km/hab.ano

Fórmula

VA039  - Extensão total de sarjetas varridas por ano (km) SEIDUR

Pt  - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR 

IN044 Produtividade média diária de varrição (PMDV)

Unidade km/hab.ano

Fórmula

VA039  - Extensão total de sarjetas varridas por ano (km) SEIDUR

NV - Número de varredores SEIDUR

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR 

Variáveis

Variáveis

Variáveis

Variáveis

Variáveis

𝐶𝑎𝑝     =
𝑄𝑡   𝑥1000

𝑃𝑡𝑥365

𝐶𝑎𝑝 𝐶𝐶  =
𝑄𝐶 𝐶𝐶𝑥1000

𝑃𝑡𝑥365

      =
(𝐶 00  𝑄𝐶  )

𝑄𝑡   

VApC  =
     

  

PMDV  =
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Tabela 10.33 – Indicadores de desempenho de gestão de resíduos 

 

IN023 Custo unitário médio da coleta total de resíduos sólidos (CCRSU)

Unidade R$/ tonelada

Fórmula

FN206 - Despesa anual com a coleta de resíduos sólidos urbanos 

indiferenciados SEIDUR

FN207 - Despesa anual com a coleta seletiva de resíduos sólidos SEMMA

QtRSU  - Quantidade total anual de resíduos coletados, indiferenciado e 

seletivo, (t) SEIDUR

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR e SEMMA

ID300
Custo unitário médio da coleta de resíduos sólidos indiferenciados 

(CCRSI)

Unidade R$/ tonelada

Fórmula

FN206 - Despesa anual com a coleta de resíduos sólidos urbanos 

indiferenciados SEIDUR

QtRSI  - Quantidade total anual coletada de resíduos  indiferenciado  (t) SEIDUR

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR e SEMMA

IN006 Despesa per capita com gestão de RSU (coleta e tratamento) DGRSU

Unidade R$/habitante.ano

Fórmula

FN206 - Despesa anual com a coleta de resíduos sólidos urbanos 

indiferenciados SEIDUR

FN207 - Despesa anual com a coleta seletiva de resíduos sólidos SEMMA

FN300 - Despesa anual com o tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos SEIDUR

Pt  - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR e SEMMA

ID303 Despesa per capita com coleta seletiva de resíduos (DCS)

Unidade R$/habitante.ano

Fórmula

FN207 - Despesa anual com a coleta seletiva de resíduos sólidos SEMMA

Pt  - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR e SEMMA

Variáveis

Variáveis

Variáveis

Variáveis

𝐶𝐶     =
(   06    0 )

𝑄𝑡   

DG     =
(                 )

  

D    =
     

  

𝐶𝐶     =
(   06)

𝑄𝑡   
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Tabela 10.34 – Indicadores de desempenho de gestão de resíduos 

 

ID304 Despesa per capita com coleta de resíduos (DCRS)

Unidade R$/habitante.ano

Fórmula

FN206 - Despesa anual com a coleta de resíduos sólidos urbanos 

indiferenciados SEIDUR

FN207 - Despesa anual com a coleta seletiva de resíduos sólidos SEMMA

Pt  - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR e SEMMA

ID305
Despesa per capita com tratamento e destinação final de resíduos 

(DCTDF)

Unidade R$/habitante.ano

Fórmula

QtRSI  - Quantidade total anual coletada de resíduos indiferenciados (t) SEIDUR

FN300 - Despesa anual com o tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos SEIDUR

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR 

IN018 Produtividade média da coleta por trabalhador (PCt)

Unidade Kg/trabalhador.dia

Fórmula

QtRSU  - Quantidade total anual de resíduos coletados, indiferenciado e 

seletivo, (t) SEIDUR

NtT - número total de trabalhadores afetos à coleta (garis e motoristas) SEIDUR

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR e SEMMA

IN019 Rácio de trabalhadores da coleta por 1000 habitantes (RTCp1000)

Unidade Trabalhadores da coleta/1000 habitantes

Fórmula

NtT - número total de trabalhadores afetos à coleta (garis e motoristas) SEIDUR

Pt - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR e SEMMA

Variáveis

Variáveis

Variáveis

Variáveis

D     =
           

  

PCt  =
  𝑅 𝑈     

       

RTCp1000  =
        

  

DCTDF  =
     

  𝑅  
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Tabela 10.35 – Indicadores de desempenho de gestão de resíduos 

 

ID306 Índice de adesão à coleta seletiva (IACS)

Unidade %

Fórmula

PACS - População do município que aderiu à coleta seletiva SEMMA

Pt - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEMMA

ID307 Índice de adesão ao Programa Compostagem Comunitária

Unidade %

Fórmula

PACC - População do município que aderiu ao Programa da Compostagem 

Comunitária SEMMA

Pt - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEMMA

ID308 Taxa de atendimento de reclamações (TAR)

Unidade %

Fórmula

NTA - Número total de reclamações atendidas SEIDUR

NTR - Número total de Reclamações recebidas SEIDUR

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR

IN045 Rácio de varredores por mil habitantes (RVp1000)

Unidade trabalhadores da varrição / 1000 habitantes

Fórmula

NV - Número de varredores SEIDUR

Pt - População total do município IBGE

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR

ID308 Distância percorrida por tonelada coletada (DPT)

Unidade km/t

Fórmula

DPC - distância anual percorrida na coleta de resíduos em km SEIDUR

QtRSU  - Quantidade total anual de resíduos coletados, indiferenciado e 

seletivo, (t) SEIDUR

Períodicidade Anual

Responsável SEIDUR

Variáveis

Variáveis

Variáveis

Variáveis

Variáveis

IACS  =
    

  
x100

IAC   =
    

  
x100

TAR  =
 𝑅 

  𝑅
x100

RVp1000  =
  

  
x1000

DPT  =
   

  𝑅 𝑈
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 Mecanismos de divulgação 

O PGIRS deve constituir uma ferramenta de apoio à gestão de resíduos em 

Marituba, sendo disponibilizado no portal da Prefeitura. O monitoramento das 

atividades e ações do Plano, com os relatórios de acompanhamento serão 

disponibilizados no portal, para que a população em geral e as instituições 

municipais, possam tomar conhecimento e contribuir para o cumprimento dos 

objetivos, oferecer contributos na revisão e melhoramento do próprio Plano. 

Anualmente deve ser elaborado um relatório pela Prefeitura (SEMMA) com apoio 

das Secretarias Municipais, em que é apresentado o comportamento/ evolução 

de cada um dos indicadores de monitoramento do Plano, onde se pode avaliar 

o grau de cumprimento de cada ação, projeto ou atividade do Plano. 

O principal meio de divulgação deve ser o Portal da Prefeitura, sem prejuízo de 

outros meios serem utilizados. 

10.12 Tarifa de gestão de resíduos a implementar  

A Prefeitura de Marituba é responsável pelos serviços de coleta de resíduos, limpeza 

pública e tratamento dos resíduos de forma ambientalmente adequada. Atualmente 

suporta a totalidade destes custos, porém, com a entrada em vigor do Plano Municipal 

de Saneamento Básico, deve estabelecer um sistema de cálculo dos custos dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos e formas de 

cobrança dos serviços prestados aos cidadãos, indo o princípio poluidor-pagador, como 

estabelecido no Artº. 29 da Lei 11.445 de 2007, que diz “os serviços públicos de 

saneamento básico terão a sustentabilidade econômico-financeira assegurada, sempre 

que possível, mediante remuneração pela cobrança dos serviços”. No seu nº II refere 

que os serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos urbanos terão essa 

remuneração assegurada através de “taxas ou tarifas e outros preços públicos, em 

conformidade com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades”.  

O município de Marituba suporta os seguintes custos anuais: 

a) Com a limpeza pública e coleta de resíduos sólidos: R$ 3.200.000,00 

b) Tratamento de resíduos sólidos em aterro sanitário: R$ 1.800.000,00 

c) Tratamento de resíduos do setor da saúde: R$ 350.000,00. 

Total anual: R$ 5.350.000,00   
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O custo per capita foi calculado para 80% da população de Marituba, considerando-

se que 20% da população não têm capacidade financeira para suporta uma tarifa. 

Custo per capita: R$ 53,50/ hab.ano 

Tendo em conta que o município tem cerca de 35 mil unidades habitacionais (casas 

ou apartamentos), o número médio de membros de uma família, em termos 

matemáticos, é de 3,8.  

Custo mensal por família: R$ 17,00 

Com esta tarifa o município deixará de utilizar recursos próprios do seu Orçamento 

Anual para o pagamento destes serviços e, deste modo, terá recuperado 

integralmente os custos dos serviços. 

Para a população de Marituba o pagamento deve ter sustentação social, ou seja, o 

valor não pode pôr em causa a coesão social das famílias. Nesse sentido, a tarifa 

deve ser progressiva até atingir, no ano cruzeiro, o valor integral de recuperação de 

custos.  

Procedeu-se a uma simulação de trajetória tarifária para as famílias maritubenses 

para períodos de 6 anos e de 4 anos. 

 

Figura 10.4 – Trajetória tarifária para recuperação de custos em 6 anos 
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Com uma trajetória a 6 anos, o pagamento mensal de uma família de até 4 

membros, será no primeiro ano de R$ 3,00/mês, com progressões anuais 

constantes até perfazer R$ 18,00 /mês em 6 anos, a preços atuais. 

Neste período de evolução tarifária, os custos com os serviços serão repartidos 

entre a Prefeitura (A, no gráfico) e as famílias (B, no gráfico). 

Para a recuperação de custos num período do mandato de Prefeito, que é a 4 

anos, apresenta-se no gráfico da Figura seguinte a trajetória tarifária.  

 

Figura 10.5 – Trajetória tarifária para recuperação de custos em 4 anos 

A tarifa mensal se iniciaria em R$ 4,50/mês para cada família (recorda-se que 

se considerou 80% da população a pagar), com progressão constante anual até 

ao custo de recuperação ser atingido, em 4 anos, que é de R$ 18,00/mês. 

Os valores devem ser corrigidos pela variação do índice de inflação anual. 

 Grandes geradores de resíduos 

De acordo com o Regulamento de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de 

Marituba, define-se  “Grande Gerador”: - pessoa física ou jurídica, pública, 

institucional, com atividade comercial, industrial ou hospitalar cuja produção 

diária de resíduos da classe 2 (NBR 10.004) exceda os 100 litros, sendo do 

gerador a responsabilidade pelo seu gerenciamento, podendo esta ser delegada 

noutra entidade, pública ou privada credenciada para o efeito;  
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Tarifa para os Grandes Geradores deve ser estabelecida por contrato, caso a caso, com 
base na seguinte tabela: 

Tipo de gerador Quantidade diária (kg) Tarifa mensal 

Gerador 1 ≤ 100 litros/dia R$ 100,00 

Gerador 2 De 100 a 200 litros/dia R$ 150,00 

Gerador 3 ≥ 200 litros/dia R$ 200,00 

 

 Formas de pagamento 

O pagamento da tarifa pelas famílias será realizado na conta de luz. 

Os grandes geradores realizarão o pagamento através de boleto bancário, com 

possibilidades de ser feito através de débito automático em conta bancária. 

10.13 Intervenientes no processo de planejamento e gestão e 

responsabilidades  

A Administração Municipal é responsável por garantir a coleta e o tratamento dos 

Resíduos Urbanos nas suas áreas de influência. Em Marituba a Prefeitura assegura a 

coleta de resíduos sólidos domiciliares e equiparados a urbanos provenientes de outras 

atividades. 

A atividade de gestão de resíduos está aberta a privados que podem fazer a prestação 

de serviços de coleta e/ou tratamento de resíduos, bem como limpeza pública sendo 

para isso subcontratados ou concessionado estes serviços pelo Município. Em Marituba 

a coleta é assegurada pela Prefeitura que contratou empresa privada com meios 

materiais, equipamentos e recursos humanos, para o efeito. 

Os principais atores e responsáveis com intervenção qualificada no processo são: 

O Prefeito e sua estrutura (executiva) têm um papel fundamental no processo de 

promover a mudança da realidade atual, tendo capacidade de envolver todas as partes 

interessadas no processo. As secretarias devem desenvolver programas de 

conscientização, valorização e envolvimento da sociedade civil organizada em torno do 

tema a fim de consolidar a vontade social em um movimento forte e coeso, criando o 

cenário propício aos ajustes legislativos necessários. 
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Cabe à Câmara Municipal estar consciente da responsabilidade ambiental do 

município e da necessidade de promoção de um cenário com sustentabilidade financeira 

de longo prazo para a gestão de resíduos sólidos, devendo efetuar a adequação da 

legislação municipal para cumprimento pelo município da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

O Ministério do Meio Ambiente, responsável pela elaboração de políticas, estratégias, 

planos e programas nacionais para o controle ambiental, de acordo com a PNRS, é 

também responsável pela elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. Compete 

a este o apoio aos municípios que aplicarão a PNRS, bem como possibilitar políticas 

positivas sobre ações dos munícipes. 

A União, por meio de seus órgãos competentes, organizará e manterá 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).  

Os Municípios têm a obrigação de enviar periodicamente suas informações. 

O Ministério das Cidades tem papel preponderante, principalmente em relação ao 

aproveitamento e desenvolvimento das áreas urbanas.  

Em relação à PNRS, o Ministério das Cidades é um dos grandes responsáveis não só 

pela implementação das políticas relativas aos resíduos sólidos como também pela 

manutenção e pelo controle das informações relativas aos PMGIRS, já que o órgão 

receberá os planos municipais de gestão integrada elaborado pelos municípios e 

definirá critérios e prioridades para a distribuição de recursos. 

No âmbito do Ministério das Cidades, pode-se citar também como um possível 

personagem atuante no que diz respeito ao saneamento básico e consequentemente 

ao manejo dos resíduos sólidos a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental – 

SNSA, que visa promover a universalização do abastecimento de água potável, do 

esgotamento sanitário (coleta, tratamento e destinação final), da gestão de resíduos 

sólidos urbanos (coleta, tratamento e disposição final), além do adequado manejo de 

águas pluviais urbanas. 

O Ministério da Saúde, como instituição dirigente do setor de saúde, tem poderes 

normativos que incluem os aspectos sanitários relacionados ao manejo dos resíduos 

sólidos, no qual intervém por meio de atividades de regulamentação e controle sanitário. 
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10.14 Orientações para a Revisão do Plano 

O PGIRS de Marituba tem validade de 20 anos, porém, tal como estabelecido na Lei 

12.305 de 2010, deve ser revisto a cada 4 anos, após a realização de um balanço do 

período em que se avalia o grau de cumprimento das metas estabelecidas e motivos 

dos desvios, de modo a incorporar o aprendizado e a dinâmica social e econômica do 

município, corrigindo a rota estabelecendo novas metas. 

A metodologia será a da melhoria contínua, que se passa em 4 fases do ciclo: (Planejar; 

Executar; Checar e Agir (PECA), na literatura inglesa é PDCA (Plan; Do; Check; Action), 

esquematizado na Figura 10.6. A primeira fase o é o próprio PGIRS. A segunda fase é a 

sua implementação, ou seja, a execução do Plano. Durante esta fase, haverá 

monitoramento e acompanhamento através da elaboração de relatórios anuais com os 

balanços, que evidenciam o grau de execução e cumprimento das metas estabelecidas, 

de modo a se poder agir, caso necessário (revisão do Plano). 

 

Figura 10.6- Ciclo de melhoria contínua PECA (autor) 
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Com efeito, o monitoramento contínuo vai exibir o grau de desvio das metas que 

possibilitará tomar decisões na fase de Ação, que é a fase de revisão do PGIRS, 

a cada 4 anos, como estabelecido legalmente. 

Revisão participativa do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

Face ao resultado do balanço de realizações dos últimos 4 anos, o Prefeito 

Municipal nomeia uma comissão de revisão do Plano, que poderá, caso seja 

possível, ser a mesma comissão técnica que elaborou o PGIRS, 4 anos antes. 

Essa comissão terá como objetivo analisar os relatórios de monitoramento, 

realizar um balanço face às metas do Plano vigente e propor novas metas, meios 

financeiros e fontes de financiamento para a sua realização. 

Para que haja participação da população e de todos os interessados no setor, 

serão convocadas oficinas para discussão do balanço e da proposta de revisão 

elaborados pela Comissão de Revisão do Plano. 

A revisão do plano deve ser materializada em lei municipal. 
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10.15 Programa de coleta seletiva e compostagem 

Sendo um programa previsto e com implementação desenhada, apresenta-se o seu 

detalhamento para apoio à equipe de implementação. 

Apresenta-se em anexo o estudo dos circuitos de coleta para este programa específico 

 Implementação 

A implementação do projeto de coleta seletiva e compostagem que se preconiza está 

prevista ser realizada tem duas fases distintas. Uma fase de capacitação de formadores 

e de agentes que diretamente estarão envolvidos na implementação, que é fundamental 

para que a população possa aderir. A equipe técnica interna da SEMMA tem capacidade 

para a realização de parte das ações. Outras deverão ser asseguradas por entidades 

especializadas como as formações e treinamentos.  

Depois do diagnóstico qualitativo e quantitativo de resíduos de feiras e mercados, dos 

condomínios e 2 Escolas, deve ser feita a capacitação e sensibilização porta-a-porta, 

com entrega de lixeiras para acondicionamento de resíduos orgânicos. O projeto deve 

ter divulgação através da rádio e TV e nos bairros do Centro e Novo Bairro, com carro 

de som para chamar a atenção para a mudança de paradigma da coleta de resíduos 

em Marituba com a implementação do projeto de coleta seletiva de orgânicos para 

compostagem. Tem-se revelado boa estratégia no município o uso deste veículo de 

comunicação junto das comunidades.  

Ações de porta-a-porta terão de ser previstas e realizadas não só por agentes da 

fiscalização da SEMMA, como por agentes de Saúde (da Secretaria de Saúde do 

Município), nos prédios dos condomínios, que se sugere serem capacitados para o 

efeito. Estes agentes gozam de grande confiança pela população pelo que serão 

fundamentais no estabelecimento deste programa. 

O município deve assegurar os meios físicos e humanos para continuar o projeto após 

a sua implementação com apoio do coordenador do PGIRS, através dos funcionários 

da SEMMA que acompanharam o treinamento e a implementação. Devem ser 

envolvidos os catadores e professores que participaram do próprio projeto e detêm a 

experiência necessária, assim como os meios físicos carreados para o projeto 

(caminhão da coleta, contentores, pá-carregadora para a compostagem, destroçador de 

podas).  

A Prefeitura de Marituba está a providenciar os locais para operação das cooperativas 

atuantes no município, para assegurar o apoio logístico em toda a linha. Para a 

implementação do programa de compostagem comunitária previsto e objeto de 
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candidatura ao FDD, aprovado pelo órgão do Ministério da Justiça, promotor da 

iniciativa, designadamente a disponibilização do local da compostagem (Galpão), a 

viatura de coletas seletivas e o pessoal necessário para a operação desses meios.  

A continuidade do projeto é consequência da implementação do Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos de Marituba, que prevê estas ações. 

 Ações de implementação do Projeto 

A implementação do projeto iniciou-se com o diagnóstico da situação, tendo sido 

realizado o levantamento de dados de campo com as caracterizações quantitativas e 

qualitativas dos resíduos gerados nas feiras de rua do Centro e Bairro Novo de Marituba, 

nos Mercados Municipais, nos condomínios participantes do projeto e nas 2 maiores 

Escolas Municipais de Marituba.  

Foi estabelecido um inquérito aos moradores dos condomínios para conhecimento do 

respetivo tecido social e cadastrar os moradores a aderir voluntariamente ao projeto, 

comprometendo-se a fazer a segregação dos resíduos em úmidos (orgânicos 

biodegradáveis representados pelos alimentos, restos de alimentos, comidas, verdes de 

jardins) e resíduos secos (resíduos recicláveis, sobretudo embalagens de diversos 

materiais).  

Aos moradores que aderirem ao projeto prevê-se a entrega de uma pequena lixeirinha 

para a segregação dos orgânicos nas cozinhas, logo que o fluxo financeiro da 

candidatura contemplada pela Prefeitura de Marituba se tornar efetivo. 

Prevê-se a realização de diversas ações de capacitação/sensibilização para a 

segregação de resíduos nas habitações com síndicos, administradores dos edifícios nos 

diversos condomínios. 

Sensibilização e capacitação junto aos feirantes para a segregação e acondicionamento 

dos resíduos orgânicos e recicláveis são também de importância para o projeto. 

Estas ações podem ser desenvolvidas pela equipe do presente “projeto PGIRS”. 

Ações de capacitação junto dos catadores sobre a segregação e gerenciamento dos 

resíduos nos bairros e nos condomínios devem ser realizadas por equipe externa de 

entidade do sistema de ensino e pesquisa da Região, como universidades públicas com 

sede na RMB, como a UFPA, em particular, mas podendo ser outras semelhantes. 

Para que a adesão dos moradores seja a mais ampla possível, terá de ser 

providenciadas ações de caráter continuado de sensibilização porta-a-porta em todos 

os edifícios dos condomínios, com distribuição de folders explicativos do projeto e modo 
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de segregação dos resíduos nas cozinhas, a ser realizado pelo pessoal da SEMMA e 

agentes de saúde, devidamente capacitados para o efeito e por agentes contratados 

especificamente para o efeito, se revelar necessário no “start up” do projeto, para que a 

experiência de entidade externa seja repassada para a equipe da SEMMA.. 

A divulgação do projeto é primordial, utilizando-se todos os meios de divulgação 

tradicionais e inovando sempre que possível, como a criação de blogs, de aplicativos de 

fácil acesso por smartphones e ainda pela rádio e através de carro som, passando pelas 

ruas do Centro e dos bairros previstos no projeto, com anúncios alusivos ao tema. 

Foram estudados para a primeira fase do projeto, um conjunto de pontos em diversos 

bairros para a implantação de ecopontos e elaborados os mapas com os respetivos 

roteiros de coleta, que se apresentam neste documento.  

 Compostagem 

O projeto de compostagem comunitária preconizado será realizada em galpão 

providenciado pela Prefeitura, cujo dimensionamento realizado determinou área de 

pátio coberto de 1200 m2, tendo sido considerado na fase de degradação ativa um 

período de 30 dias; tempo de maturação de 30 dias e tempo de armazenamento, para 

garantia de espaço pós compostagem antes da utilização do composto, de 15 dias de 

produção. 

Foi considerado pilha de material com seção triangular (4x2). Serão monitorizados 

diariamente os parâmetros operacionais: temperatura, teor de umidade e aeração. O 

processo de aeração será por revolvimento, através de retroescavadeira, de 3 em 3 

dias, para cada pilha constituída diariamente. Assim, todos os dias haverá 9 pilhas a 

serem revolvidas na fase de degradação ativa. 

Após esta fase, as pilhas terão sofrido uma redução de volume de cerca de 50% (perda 

de água e redução de tamanho das partículas pela degradação microbiana) e serão 

transferidas com apoio de retroescavadeira, para a área da maturação onde 

permanecerão sem qualquer revolvimento, por mais 30 dias, findos os quais são 

dispostas na área de armazenamento e pronto para ser utilizado.  

O composto produzido será preferencialmente utilizado em hortas nas escolas, em 

jardins públicos, em hortas e jardins dos condomínios e, eventualmente, doado à 

comunidade em caso de existência do produto. 
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 ANEXOS – Mapas de implantação dos ecopontos e roteiros de coleta 

São apresentados os mapas dos Bairros: 

- Almir Gabriel 

- União 

- Novo  

- Bela Vista 

- Canaã 

- Centro 

- Dom Aristides 

- Mirizal 

- Pedreirinha 

- Nova Marituba 

- Riacho Doce 

- Santa Clara 

- Santa Lúcia 

- São João 

- São Francisco 

- Boa Vista 

- Decouville 
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Os mapas com os roteiros de coleta seletiva, também serão os utilizados para a coleta 

regular, dado que os ecopontos de grande capacidade, de 2,5 m3 permitem o descarte 

de rejeitos. 

Ecopontos constituídos por 2 conteiners de 2500 litros 

 Cor AZUL: para papel e papelão, garrafas PET, PP, latinhas Alumínio, filme plástico.  

Boca de entrada retangular de 50 a 60 cm x 20 cm, para poder colocar caixas de papelão 

desmanteladas e as embalagens rolantes. 

 

Cor - CINZA: para rejeitos 

Boca D=30 cm 

 

 

 



 

308 
Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos de Marituba - 2019 

CONTEINERS PARA ORGÂNICOS: MARRON 

Para resíduos orgânicos de mercados e feiras da cidade.  

A boca D=30 cm (ideal era ter tampa com pedal para abertura).   
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ANEXOS 

Mobilização social 

Questionários 

Campanha de caracterização de resíduos sólidos 

Inquéritos e sensibilização à população para a separação na fonte para reciclagem de 

resíduos 
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