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Resumo: No município de Belém o gerenciamento de resíduos sólidos tem se apresentado de forma 

ineficiente, sendo comum observar em vários pontos da cidade a disposição inadequada de resíduos 
sólidos. Assim, o presente trabalho tem o objetivo de georreferenciar os pontos de disposição 

irregular de resíduos sólidos no bairro da Pedreira, classificando os pontos de acordo com resíduos 

preponderante, além de descrever os principais impactos relacionados ao gerenciamento inadequado. 
Para o desenvolvimento desta pesquisa foram empregadas as seguintes etapas: pesquisa 

bibliográfica; caracterização da área de estudo; coleta de dados em campo por meio de registros 

fotográficos e de coordenadas espaciais e processamento dos dados através de softwares de 

georreferenciamento. Como resultado foram registrados e georreferenciados 81 pontos de disposição 
inadequada de resíduos sólidos, com origens distintas e correspondentes as atividades desenvolvidas 

no bairro, tendo os resíduos domiciliares como preponderantes, abarcando 40 pontos, seguidos pelos 

resíduos da construção civil, com 19 pontos; resíduos comerciais, com 13 pontos e resíduos públicos 
com 2 pontos. Além destes, foram identificados 7 pontos considerados críticos por receberem resíduos 

de todas as origens e que se destacam pelo seu grande volume. Dessa forma, é fundamental que seja 

aplicado com a população do bairro da Pedreira, ações educativas contínuas com uma grande 

amplitude e com profundidade, a fim de despertar a consciência ambiental na população local e 
melhorar a qualidade de vida no bairro. 
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GEOREFERENCING OF POINTS OF INADEQUATE DISPOSITION OF 

SOLID WASTE IN THE PEDREIRA NEIGHBORHOOD, IN BELÉM DO 

PARÁ 
 

Abstract: In the Belém city, solid waste management has been inefficient and it’s common to observe 

the inadequate disposition of solid waste in several parts of the city. This work aims, the present work 
has the objective of georeferencing the points of irregular disposal of solid wastes in the 

neighborhood of Pedreira, classifying the points according to wastes preponderant, in addition to 

describing the main impacts related to inadequate management. For the development of this research 

were used the following steps: bibliographic research; characterization of the study area; field data 
collection through photographic records and spatial coordinates and data processing through 

georeferencing software. As a result, 81 points of inadequate disposal of solid waste, with different 

origins and corresponding activities carried out in the neighborhood, were registered and 
georeferenced, with household waste as predominant, comprising 40 points, followed by construction 

waste, with 19 points; commercial waste, with 13 points and public waste with 2 points. In addition to 

these, 7 points were identified as critical because they receive wastes from all sources and stand out 

because of their large volume. In this way it's fundamental that educational actions are applied in the 
neighborhood be carried out with continuous educational activities with a great breadth and depth, in 

order to awaken the environmental awareness in the local population and improve the quality of life 

conditions of the neighborhood. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O acelerado processo de urbanização das grandes cidades brasileiras, em conjunto com o 
crescimento demográfico e a mudança dos hábitos de consumo da população em função do aumento 

da renda e dos avanços tecnológicos, tem acarretado na evolução do consumo e no consequente 

aumento da geração de resíduos sólidos. Contudo, devido aplicação inadequada dos instrumentos de 
gestão e de gerenciamento dos resíduos sólidos, proliferam-se diversos espaços degradados dentro dos 

centros urbanos, constituindo uma problemática de ordem ambiental, social e econômica. 

Dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil, elaborado pela Associação Brasileira 
de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2017), revelam que em 2016 

foram coletados 71,3 milhões de toneladas de resíduos, registrando um índice de cobertura de coleta 

91% para todo o território nacional. Desse montante, 41,7 milhões de toneladas dos resíduos coletados 

(equivalente a 58,4%) são destinados para aterros sanitários e 29,7 milhões de toneladas de resíduos 
(equivalente a 41,6%) são dispostos em espaços inadequados, como lixões e aterros controlados, no 

qual, a última prática ainda é recorrente em 3.331 municípios brasileiros. 

Nesse contexto, percebe-se que muitos municípios ainda não atenderam as metas 
estabelecidas pela Lei 12.305 de 2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

De acordo com esta Lei, todas as administrações públicas municipais devem encerrar as atividades dos 

lixões (BLANCO et al, 2017) e passar a realizar a disposição final dos resíduos de forma 

ambientalmente adequada, como em aterros sanitários 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 (FUNASA, 2015). Esta meta teve seu prazo encerrado em 

agosto de 2014 e atualmente encontra-se em revisão e discussão na câmara dos deputados, os quais 
pretendem estender o prazo entre 2018 e 2021, sob regime do Projeto de Lei 2289/2015, mas que até o 

momento de desenvolvimento deste trabalho ainda não havia sido aprovada. 



 

 

Assim, como reflexo da ineficiência dos sistemas de gestão e gerenciamento de resíduos 

sólidos, surge dentro das cidades, pontos irregulares de descarte de resíduos, que se assemelham a 

lixões de pequenas proporções, mas que ocupam as vias e o passeio público, canteiro de arborização, 
margem de canais, entre outros espaços que são inadequados para a disposição de resíduos.  

A presença desses pontos dentro do espaço urbano pode comprometer a qualidade do 

solo, da água e do ar, por serem fontes de compostos orgânicos voláteis, pesticidas, solventes e metais 
pesados (ARAUJO et al, 2017). Além disso, também causa grande desconforto e acarreta inúmeros 

malefícios à saúde dos moradores da região, em consequência do mau cheiro e da proliferação de 

moscas, baratas e outros vetores (SANTOS, 2017). 
No município de Belém, de acordo com a Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental 

(SNSA, 2018), no ano de 2016 foram coletadas 507.804,8 toneladas de resíduos sólidos e que 

atualmente possuem como destino final do Aterro Sanitário de Marituba. Além disso, a SNSA (2018) 

demonstra que o serviço de coleta de resíduos no município não é universalizado, abrangendo apenas 
92,20% da população total, ou seja, aproximadamente 113.227 habitantes da capital paraense são 

desprovidos do serviço de coleta de resíduos sólidos. 

Assim, Belém segue o mesmo padrão dos municípios brasileiros no que tange a 
ineficiência dos serviços relacionados aos resíduos sólidos, sendo comum observar em vários pontos 

da cidade o descarte irregular de resíduos com características diversas, de origem doméstica, 

comercial, industrial e resíduos de construção e demolição (ARAÚJO et al, 2017). A proliferação 
desses pontos ao longo da cidade de Belém, além dos transtornos socioambientais, tem causado um 

impacto significativo aos cofres públicos, tendo em vista que, segundo Lima (2017), a Prefeitura 

Municipal de Belém tem desembolsado valores que superam R$ 2 milhões a cada mês, apenas para 

fazer a remoção dos resíduos acumulados em pontos de descarte irregulares da cidade, sendo uma 
quantia considerável que não retorna em investimentos, bens ou serviços para a população.  

Dessa forma, o presente trabalho tem como objetivo georreferenciar os pontos de 

disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos no bairro da Pedreira, gerando produtos 
cartográficos temáticos. Além disso, também se pretende classificar os pontos, de acordo com a 

predominância dos tipos de resíduos presentes e descrever os principais impactos relacionados ao 

gerenciamento inadequado. 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia empregada na pesquisa deste estudo é de abordagem quantitativa, pois 
recorre a linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno e os resultados são tomados 

como se constituíssem um retrato real da população alvo da pesquisa (GERHARDT & SILVEIRA, 

2009). O seu objetivo é de cunho descritivo, pois de acordo com Prodanov & Freitas (2013), apenas 
registrou-se os fatos observados, sem que se realizasse intervenções neles, além de assumir a forma de 

levantamento em campo, caracterizado pelas investigações diretamente na área de estudo, somando 

tais informações com pesquisas bibliográficas e documental.  

 

2.1. Área de Estudo 

 

O bairro da Pedreira está localizado na zona oeste da cidade de Belém, capital do estado 
do Pará, sob as coordenadas geográficas 1°25’28.40’’ latitude Sul e 48°28’15.31’’ longitude Oeste de 

Greenwich (Figura 1). De acordo com Belém (2012), o bairro possui uma área de 368,34 hectares e 

uma população de 69.608 habitantes, sendo considerado um dos bairros mais populosos da capital 

paraense. Tem como limites: a leste o Bairro do Marco; ao sul os Bairros do Umarizal e Fátima; a 
Oeste os bairros do Telégrafo e Sacramente a ao norte, o Bairro do Souza. 
 

 



 

 

Figura 1 – Mapa de Localização do Bairro da Pedreira 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

O bairro da Pedreira, segundo Luz (2012), destaca-se pelo seu padrão de arruamento 

regular e pela massiva presença de avenidas arborizadas e quintais urbanos, o que nos últimos anos 

tem contribuído para que o bairro seja bastante procurado para moradia, sofrendo um intenso processo 
de verticalização e especulação imobiliária. Porém, o bairro também apresenta uma vasta área 

periférica, com habitações mais simples, desprovidas de infraestrutura urbana adequada e com taxas 

consideráveis de criminalidade. 
Além disso, o bairro é um dos maiores polos comerciais da cidade de Belém, pois 

apresenta uma vasta quantidade de agências bancárias, supermercados e uma grande variedade de lojas 

e feiras, com destaque para o Mercado Municipal da Pedreira, localizado na Av. Pedro Miranda.  
 

2.2. Procedimento de Coleta de Dados 

 

Para a realização do estudo foram empregadas as seguintes etapas: pesquisa bibliográfica 
em artigos, livros e sites; caracterização da área de estudo; coleta de dados em campo por meio de 

registros fotográficos e de coordenadas espaciais e processamento dos dados através de softwares de 

georreferenciamento. 
Objetivando-se coletar as informações em campo, foram utilizados o aplicativo 

Topografia APP para o registro das coordenadas geográficas dos pontos irregulares de disposição dos 

resíduos e a câmera do celular Asus Zenfone 3 para o registro fotográfico. O processamento dos dados 

foi realizado com uso dos softwares ArcGis 10.1 e QGIS 2.6.1. 
Os dados foram levantados por meio de visitas em campo, realizadas nos dias 17 e 20 de 

março de 2018, nos horários compreendidos entre 08:00h e 12:00h, onde transitou-se pelas vias do 

bairro buscando mapear os principais pontos de despejo inadequado de resíduos sólidos. 
 

2.3 Análise de Dados 

 
A fim de classificar os pontos, de acordo com a predominância dos resíduos aparentes, 

convencionou-se adotar a classificação dos resíduos sólidos quanto a sua origem, conforme estabelece 

PNRS (Tabela 1). 



 

 

Tabela 1 – Classificação dos resíduos sólidos quanto a sua origem 

Origem Características 

Resíduos Domiciliares (RD) Os originários de atividades domésticas em residências urbanas 

Resíduos de Limpeza Urbana 

ou Resíduo Público (RP) 

Os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas 

e outros serviços de limpeza urbana; 

Resíduos de estabelecimentos 

comerciais (RC) 

São os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais, cujas 

características dependem da atividade ali desenvolvida. 
 

Resíduos da construção civil 

(RCC) 

Os gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de 

obras de construção civil. 
Fonte: Adaptado da Lei 12.305, 2010. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Através das visitas in loco, percorreram-se os 3,68 km² do bairro da Pedreira onde foi 

registrado e georreferenciados 81 pontos de disposição inadequada de resíduos sólidos, com origens 

distintas e correspondentes as atividades desenvolvidas no bairro (Figura 2).  

 
Figura 2 – Mapa dos pontos de disposição inadequada de resíduos sólidos no bairro da Pedreira. 

 
Fonte: Autores, 2018. 



 

 

Ao se analisar os dados obtidos pelo mapeamento dos resíduos sólidos dispostos 

inadequadamente no bairro da Pedreira, observou-se que ocorrem em maior frequência o acumulo de 

resíduos domiciliares, representados por expressivos 40 pontos (49,38%), ocupando aproximadamente 
metade dos pontos georreferenciados. Os restantes dos pontos de disposição inadequada se distribuem 

na seguinte sequência: resíduos da construção civil, com 19 pontos (23,46%); resíduos comerciais, 

com 13 pontos (16,05%) e resíduos públicos, com 2 pontos (2,47%). Além destes, foram identificados 
7 pontos (8,64%) que recebem e acumulam resíduos de todas as origens anteriormente citadas e que se 

destacam pelo grande volume de resíduos presentes, pela extensa área de ocupação no bairro e por 

serem pontos que se assemelham a lixões dentro do espaço urbano. 
A Figura 3 mostra a distribuição quantitativa dos pontos mapeados no bairro da Pedreira. 

 

Figura 3 – Gráfico quantitativo dos pontos de disposição inadequada de resíduos sólidos, 

classificados de acordo com a origem geradora. 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Assim, constata-se que os resíduos domiciliares se configuram como uma das principais 
problemáticas do gerenciamento dos resíduos sólidos, tendo em vista que uma das possibilidades do 

surgimento de pontos que concentram principalmente esse tipo de resíduo está atrelada a ausência de 

lixeiras ou recipientes adequados para o acondicionamento desse material em frente as residências 
geradoras, momentos antes da realização da coleta. Monteiro et al (2001) chama a atenção sobre a 

importância de acondicionar os resíduos sólidos domiciliares, em virtude de uma melhor eficácia das 

operações de coleta e transporte desses resíduos, além de evitar a proliferação de vetores e minimizar 

o impacto visual e olfativo. 
No bairro da Pedreira, esses resíduos acabam sendo descartados de forma concentrada em 

parte das vias públicas, canteiros de arborização e próximo a construções abandonas, causando 

prejuízos paisagísticos e funcionando como catalizador para o descarte de outros tipos de resíduos 
nesses locais (Figura 4). 
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Figura 4 – Resíduos domiciliares dispostos na Av. Dr. Freitas (A) e na Av. Visconde de Inhauma (B) 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Vale salientar que os resíduos domiciliares encontrados nesses pontos variam desde a 
matéria orgânica, papel e sacolas plásticas até resíduos mais volumosos, como móveis, camas, 

colchões e eletrodomésticos, que em muitos casos são encaminhados até esses pontos por carroceiros, 

que obtêm a sua renda através da prestação desse serviço “ilegal”. Araújo & Pimentel (2016) afirmam 

que a responsabilidade do descarte de resíduos domiciliares em locais inadequados é tantos dos 
carroceiros que oferecem este serviço, quanto da população que os contratam sem a preocupação com 

a destinação final dos resíduos, valendo-se para as diversas classes sociais. 

Quanto a localização espacial dos pontos, observa-se que a disposição inadequada de 
resíduos sólidos no bairro da Pedreira foi registrada principalmente nas Av. Marquês de Herval e Av. 

Pedro Miranda, devido à ampla concentração populacional e pela massiva presença de comércios na 

região, o que resulta na grande quantidade de transeuntes que perpassam diariamente por esses 
espaços, potencializando o surgimento dos pontos de acumulação, principalmente de resíduos 

domiciliares e comerciais, que são dispostos de forma inadequada, nessas vias. Os pontos encontrados 

nessas avenidas caracterizam-se por estarem dispostos próximos ou sobre os canteiros centrais de 

arborização, degradando esses espaços e dificultando a circulação de pedestres (Figura 5). 
 

Figura 5 – Resíduos dispostos inadequadamente nos canteiros da Av. Marquês de Herval (A) e da Av. 

Marquês de Herval (B) 

 
Fonte: Autores, 2018. 



 

 

Também se verificou que o tipo de resíduos encontrando condiz com a atividade 

econômica desenvolvida próxima a esses locais, tendo como exemplo os logradouros próximos a feira 

livre do bairro da Pedreira, possuindo uma grande presença de resíduos orgânicos, que 
consequentemente atraem animais vetores de doenças, como roedores, insetos e aves (Figura 6). De 

acordo com Araújo et al (2017), esses locais são propícios a proliferação de animais pelas condições 

favoráveis a eles apresentadas, pois são pontos que possibilitam alimentos em grande quantidade e 
abrigo. 

 

Figura 6 – Resíduos gerados na feira do Mercado Municipal da Pedreira 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Contudo, constatou-se que o Mercado Municipal da Pedreira possui contêineres para o 

acondicionamento dos resíduos gerados na feira, mas em quantidades insuficientes para tal, fazendo 
com que os resíduos sejam dispostos em via pública, ocupando uma área considerável e obstruindo os 

dispositivos da microdrenagem. Além disso, é importante considerar que a coleta desses resíduos é 

feita diariamente, entretanto, como consequência da precariedade dos recipientes para 

acondicionamento, não há o impedimento da entrada de água da chuva, acelerando a decomposição 
dos alimentos e contribuindo na formação do chorume e concomitantemente na proliferação de odores 

desagradáveis a população. 

Outra problemática pertinente ao gerenciamento de resíduos sólidos na cidade de Belém, 
são os resíduos da construção civil (RCC), que apesar de serem coletados, não possuem uma 

destinação ou um tratamento adequado na região, além de não ocorrer uma fiscalização continua sobre 

a coleta e o descarte desses resíduos, o que favorece para que sejam depositados em locais 

inadequados. No bairro da Pedreira essa dinâmica relacionada aos RCC é recorrente, haja vista a 
expressiva presença de pontos que acumulam esse tipo de resíduo no bairro. 

De acordo com a NBR 10004/2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas 

(ABNT), a maior parte dos RCC são classificados como resíduos de classe IIB – inertes, possuindo 
baixa capacidade de contaminação química. Porém, Silva & Liporone (2011) advertem que esses 

resíduos se caracterizam pelo seu grande volume e pelo potencial abrigo para animais peçonhentos. 

Assim, observou-se que os pontos que possuem resíduos da construção civil na área de estudo, estão 
bastante espalhados ao longo do bairro, sendo resultado principalmente da ação de pequenas reformas 

e construções (Figura 7). 

 

 



 

 

Figura 7 – Resíduos da construção civil dispostos na Tv. Mauriti (A) e na R. Antônio Everdosa (B) 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

Além disso, durante as visitas em campo no bairro da Pedreira também foi verificado a 

existência de 7 (sete) pontos que foram considerados como críticos, devido a sua larga extensão e pela 
diversidade e grande quantidade de resíduos encontrados nesses pontos. Foi observado que 4 (quatro) 

desses pontos estão localizados no limite entre o bairro da Pedreira e os bairros do Umarizal, do Marco 

e do Souza, áreas consideradas periféricas nos referidos bairros que apresentam acentuada carência 
dos serviços públicos de saneamento e infraestrutura urbana.  

Dois desses pontos encontram-se próximos a corpos d’água canalizados (Figura 8), onde 

os resíduos destes estão sujeitos a sofrerem carreamento para o interior dos canais, principalmente 

durante os períodos mais chuvosos do ano. Desta forma, os resíduos contribuem para o assoreamento 
dos canais e concomitantemente para a acentuação de alagamentos nessas áreas, causando severos 

transtornos à população local e ao sistema de mobilidade da cidade. Tal prática é recorrente em outros 

pontos do bairro. 
 

Figura 8 – Pontos crítico localizado próximos ao canal da Tv. Antônio Baena (A) e da Av. Visconde 

de Inhauma (B) 

 
Fonte: Autores, 2018. 



 

 

Apesar de existir falhas quanto ao gerenciamento de resíduos sólidos no bairro da 

Pedreira, durante os dias de realização das visitas, foi constado ações que visam estimular a 

consciência ambiental da população. Uma delas estava sendo realizada pela concessionária de energia 
elétrica, a qual instalou um posto na Av. Pedro Miranda, próximo a Aldeia Cabana, para o 

recebimento de resíduos capazes de serem reciclados e em troca a população participante ganha 

descontos nas faturas de energia elétrica. A outra iniciativa diz respeitos a instalação do Local de 
Entrega Voluntária (LEV) na Av. Marquês de Herval, que objetiva funcionar como ponto de 

recebimento de material reciclável, além de incentivar a população a realizar a separação de resíduos 

ainda nos domicílios, diminuindo a quantidade de resíduos encaminhados ao Aterro Sanitário de 
Marituba e aos pontos de disposição inadequado do bairro. 

Porém, durante os dias das visitas in loco, foi constatado que o LEV se encontrava 

aparentemente abandonado e falhando quanto ao seu objetivo, pois em sua volta havia uma certa 

quantidade de resíduos dispostos inadequadamente, se assemelhando aos pontos de descarte irregular 
de resíduos do bairro (Figura 9). 

 

Figura 9 – Ponto de recebimento de material reciclável gerenciado pela concessionária de energia 
elétrica (A) e Local de Entrega Voluntária (B) 

 
Fonte: Autores, 2018. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Os resultados obtidos evidenciam que o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos 

Sólidos do Município de Belém, instituído pela Lei Ordinária nº8899/2011, não consegue exercer em 
plenitude o seu objetivo no bairro da Pedreira, pois mesmo com a regularidade dos serviços de coleta e 

transporte, há um grande número de resíduos dispostos inadequadamente em áreas pontuais o bairro, 

constituindo, em alguns casos, verdadeiros lixões a céu aberto e que também podem impactar o meio 
ambiente, dentro das suas proporções. 

Observou-se que a concentração dos pontos de disposição inadequada está presente, 

principalmente na área central do bairro, que apesar de possuir uma infraestrutura urbana consolidada, 
apresenta a maior densidade populacional da área de estudo, resultando no amplo quantitativo de 

pontos registrados nessa região, ainda que sejam em pequenos volumes. Também constatou-se a 

precariedade do acondicionamento dos resíduos comerciais gerados no Mercado Municipal da 

Pedreira, devido a pequena quantia de contêineres existentes em relação ao volume de resíduos 
gerados e a ausência de programas contínuos de capacitação dos feirantes, que estimulem a 



 

 

consciência ambiental e a adoção de práticas para o tratamento destes resíduos, como a compostagem 

que poderia ser exercida tanto pela Prefeitura Municipal de Belém em um programa que abrange 

diversas feiras livres do município, quanto pelos próprios comerciantes do Mercado, com o uso de 
composteiras caseiras. 

Para os resíduos da construção civil, constata-se que na Região Metropolitana de Belém 

(RMB) não há locais para o descarte ambientalmente adequado apenas desse tipo de resíduo, então 
uma alternativa a ser adotada seria a criação de espaços devidamente equipados para receber os RCC, 

a fim de evitar que os carroceiros atuantes da região depositem esses resíduos em vias públicas, 

próximo a canais e em canteiros de arborização do bairro. Com isso, possibilitaria ao Estado incentivar 
à indústria da reciclagem, conforme objetiva a PNRS (2010), e diminuiria o acumulo desses resíduos 

em toda a RMB, visto que com a reciclagem, poderiam ser aproveitados para pavimentação de novas 

vias e como material drenante em camadas de aterros sanitários. 

Diante da situação em que se encontra o bairro da Pedreira no que diz respeito aos 
resíduos sólidos, é fundamental que Prefeitura Municipal de Belém desenvolva ações mitigadoras 

contínuas de conscientização e sensibilização da população, através de campanhas educativas que 

esclareçam os transtornos e consequências da problemática de dispor inadequadamente os resíduos 
sólidos, que orientem sobre a forma apropriada de acondicionamento dos resíduos e que estimulem a 

cultura do agente fiscalizador, para que a população esteja integrada ao sistema de gerenciamento de 

resíduos sólidos, através da denúncia de descartes irregulares de resíduos e pela cobrança de soluções 
para o referido problema.  

Por fim, constatou-se que o bairro da Pedreira se encontra aparentemente abandonado 

pelo poder público, devido à grande quantidade de pontos registrado e pela existência de espaços 

ociosos que poderiam ser melhor aproveitado para o estimulo de convivência e de práticas saudáveis e 
sustentáveis pela população, beneficiando a qualidade de vida local. 
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