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RESUMO 

 

A destinação inadequada do lixo é um problema ambiental que causa degradação ao 
meio ambiente e compromete a qualidade de vida das populações. O objetivo desse 
trabalho é descrever os principais problemas ambientais urbanos gerado pelo despejo 
clandestino lixo na área de areia branca, em Monte Alegre-PA. A metodologia utilizada 
consiste em pesquisa bibliográficas e de campo, no qual na pesquisa bibliográfica 
abordam-se temas referente aos problemas ambientais urbanos. Na pesquisa de 
campo, coletamos dados a partir sujeitos impactados, considerando suas visões 
acerca da problemática do lixo. Os resultados gerados pela pesquisa apontam que os 
macros vetores são o principal problema relacionado ao lixo, assim como ausência de 
tratamento de resíduos sólidos na área urbana de Monte Alegre-PA. Como sugestão 
para mitigar o problema, propõe-se a implantação de um aterro sanitário, assim como 
um programa para gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. 
 
Palavras-chaves:  Problemas ambientais urbanos, lixo, Resíduos Sólidos.  

  

ABSTRACT 

 

Inadequate waste disposal is an environmental problem that causes degradation to 
the environment and compromises the quality of life of the populations. The objective 
of this work is to describe the main urban environmental problems generated by the 
underground garbage dump in the white sand area, in Monte Alegre-PA. The 
methodology used consists of bibliographical and field research, in which the 
bibliographical research deals with themes related to urban environmental problems. 
In the field survey, we collected data from impacted subjects, considering their views 
on the problem of garbage. The results generated by the research point out that macro 
vectors are the main problem related to litter, as well as the absence of solid waste 
treatment in the urban area of Monte Alegre-PA. As a suggestion to mitigate the 
problem, it is proposed the implementation of a sanitary landfill, as well as a program 
for solid urban waste management. 
 
Key Words:  Urban environmental problems, garbage, Solid Waste..  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Com o mundo globalizado, intensifica-se cada vez mais o processo de 

urbanização das cidades, produzindo, em muitos casos, um crescimento de modo 

irregular. De maneira geral, com a expansão das atividades industriais dentro do 

espaço urbano, atrelado ao crescimento populacional das cidades, verifica-se o 

aumento de problemas ambientais tais como: desmatamentos, poluição atmosférica, 

mudanças climáticas, produção de lixo, dentre outros. O lixo é um problema 

ambientais urbanos que causa impactos ao meio ambiente, de maneira que se 

discutem propostas para tentar melhorar a realidade visualizadas em muitas cidades 

brasileiras.  

Nessa perspectiva, buscou-se reunir dados para responder ao seguinte 

problema de pesquisa: quais os principais problemas ambientais urbanos produzidos 

pelo despejo clandestino de lixo na área popularmente conhecida como Areia Branca, 

no bairro Terra Amarela, em Monte Alegre-PA. 

Desta forma, o objetivo geral da pesquisa consiste em descrever os principais 

problemas ambientais urbanos gerados pelo despejo clandestino de lixo na área em 

questão. No que tange aos objetivos específicos, estes apontam no sentido de: a) 

entender as causas para o despejo de lixo clandestino na área em estudo; b) 

descrever os principais problemas ambientais urbanos ligados ao despejo de lixo na 

área da “Areia Branca”; e c) apontar alternativas para gestão do lixo relacionada à 

área em estudo e sugerir soluções para a correção dos problemas apontados. 

O desenvolvimento do trabalho foi elaborado a partir de pesquisas 

bibliográficas e de campo, no qual na pesquisa bibliográfica foram utilizadas várias 

obras de teóricos como Mendonça (2007), Rodrigues (1998) e Maricato (1995) que 

tratam acerca dos problemas ambientais urbanos, suas causas e seus efeitos.  

 Na pesquisa de campo, foram realizadas entrevistas abertas, buscando 

captar a visão dos moradores da área em estudo, além de conversas com funcionários 

da secretaria de endemias e pessoas importantes do município como historiadores e 

moradores antigos, que contribuíram para a elaboração do contexto histórico, além de 

um questionário estruturado com perguntas acerca do lixo. Foram realizadas coleta 

de dados a partir de fotografias e pontos específicos onde se verificava o despejo 

irregular de lixo, além de imagens de satélite do Google Earth. Houve, também, a 
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coleta de algumas informações oficiais do IBGE (2017), do Plano Diretor Municipal de 

Monte Alegre e de outras fontes oficiais. 

O trabalho se estrutura em quatro seções.  Primeiramente, apresenta-se a 

posição de alguns teóricos que discutem a relação homem x meio ambiente na 

Geografia e nos estudos ambientais, introduzindo uma discussão acerca da realidade 

visualizada na maioria das cidades amazônicas, além de abordar especificamente a 

questão dos resíduos sólidos. Na segunda seção, trata acerca da história das 

ocupações do município de Monte Alegre, também enfocando como se configura a 

gestão ambiental e a respeito do lixo que se tornou um problema ambiental e, 

sobretudo, social. A terceira seção caracteriza a área de estudo, envolvendo sua 

localização, breve histórico das ocupações e a problemática acerca dos resíduos 

sólidos identificados na área. Por fim, a última parte do artigo aponta alternativas para 

a correção dos problemas encontrados e retoma a fundamentação teórica a respeito 

dos problemas ambientais urbanos, especificando o caso do bairro Terra Amarela em 

Monte Alegre-PA.  

Busca-se, portanto, no presente trabalho, encontrar possíveis fatores que 

fizeram essa área apresentarem tal configuração, que se tornou um problema 

agravante tanto para o meio ambiente como para as populações que moram nas 

proximidades do lixão. Isto posto, apresenta-se como alternativas a implantação de 

um aterro sustentável de resíduos sólidos urbanos para o município de Monte Alegre-

PA, que contemple um projeto que considere minimizar a possibilidade de ocorrência 

de impactos ambientais negativos, minimizar custos; minimizar a complexidade 

técnica e maximizar a aceitação pública (GOMES; MARTINS, 2009). 

 

2. A PROBLEMÁTICA AMBIENTAL URBANA: UMA VISÃO ACERCA DOS 

RESIDUOS SÓLIDOS 

 
 

O Presente trabalho busca apresentar como se deu a configuração de um 

lixão irregular que se formou dentro do espaço urbano de Monte Alegre-PA, de forma 

a apresentar os problemas associados à produção desse espaço, fazendo conexões 

com as temáticas do âmbito socioespacial e ambiental. No trabalho em questão, 

utilizaremos teóricos que abordam temas relacionados a problemática ambiental 



      8               
 

 
 
 

urbana, fazendo análises que ajudarão na formulação de respostas e uma melhor 

contextualização para o tema. 

Serão trabalhados, assim, teóricos como Mendonça (2007), Rodrigues (1998) 

e Maricato (1995), que tratam sobre as problemáticas que permeiam o espaço urbano, 

como problemas ligados a educação, ao saneamento básico, à saúde pública, ao 

tratamento dos resíduos sólidos, à degradação ambiental, dentre outros. Tais teóricos 

possuem lentes distintas, mas contribuem para a melhor percepção dos problemas 

aglutinados dentro do espaço urbano. Nesta prospectiva, Maricato (1994, p. 1) 

destaca que “a degradação do meio ambiental é uma situação generalizada dentro 

das cidades brasileiras”, no qual os problemas se apresentam em cidades de todos 

os tamanhos, causando efeitos devastadores sobre o meio ambiente. 

Podemos afirmar que a Geografia sempre esteve ligada ao meio ambiente, 

tendo sido postulado dentro da ciência geográfica por vários teóricos a importância da 

compreensão do quadro ambiental. Nesse caso, o objeto de estudo da ciência 

Geográfica, como afirma Mendonça (2007, p. 22) 

 

desde sua origem como ciência, são de caráter eminentemente ambientalista, 
a geografia é, sem sombra de dúvidas, a única ciência que desde sua 
formação se propôs o estudo da relação entre os homens e meio natural do 
planeta.  

 

O estudo homem x natureza foi muito relevante, pois dentro da evolução da 

ciência Geográfica podemos tratar a respeito das correntes que surgiram na geografia 

em que se configurou posteriormente em vários estudos do sobre a questão 

ambiental. Essa abordagem e marcada em dois momentos dentro da Geografia, em 

que cada momento se configura e apresenta contextos distintos sendo o primeiro 

momento naturalista em que teóricos como Humboldt e Ritter utilizam a Geografia, 

como bem destaca Mendonça (2007, p. 24) 

 

tendo como objetivo a compreensão dos diferentes lugares através da 
relação dos homens com natureza, sendo que para isso era necessário o 
conhecimento dos aspectos físicos-naturais das paisagens, assim como dos 
aspectos humanos-sociais.  

 

Outro marco emerge com o naturalista Ratzel, que propôs, segundo 

Mendonça (2007, p. 25), “uma descrição dos lugares onde o natural e o humano se 
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encontram dissociados, e tentou explicar o determinismo dos lugares sobre os 

homens como forma de escamotear a dominação cultural”. 

O segundo momento, por sua vez, é pautado numa visão acerca do meio 

ambiente e as contradições nas relações humanas, a partir do qual emerge o 

marxismo na Geografia, em que verificamos a presença marcante de estudos sendo 

realizados no âmbito social tratados pela geografia humana. Nessa perspectiva, 

Mendonça (2007, p. 55) afirma que “o ambiente deve ser entendido segundo a lógica 

do sistema de produção social e, desta forma, abordado dentro de uma análise mais 

globalizante”. Nessa perspectiva, é preciso ter cuidado para não ocultar a existência 

e as contradições de classes sociais para compreender a problemática ambiental em 

sua complexidade, pois os problemas ambientais dizem respeito às formas como o 

homem em sociedade apropria-se da natureza (RODRIGUES,1998). 

Desse modo, o espaço produzido por essas relações da sociedade com a 

natureza é onde acontecem diferentes dinâmicas sociais que geram problemáticas 

que impactam não só o meio ambiente como a própria sociedade. No caso amazônico, 

podemos mencionar a cidade de Manaus, capital do Amazonas como sendo um 

exemplo de zona urbana desenvolvida no meio da floresta e que, atualmente, tem 

pagado um preço ambiental muito alto por conta da expansão urbana que vem 

sofrendo nos últimos 20 anos. O modelo de desenvolvimento urbano excludente é a 

estruturação de arranjos urbanos marcados por um “mosaico” de paisagens 

reveladoras e geradoras da segregação socioespacial (NOGUEIRA; SANSON; 

PESSOA, 2007). 

Portanto, quando se analisa a sociedade na Amazônia é importante enfatizar 

a vertente urbana da questão ambiental, pois é na cidade que vive mais de 50% do 

contingente populacional dessa Região, os quais sofrem com os efeitos dos danos ao 

meio ambiente. Tais danos estão ligados a problemas como habitação, falta de 

saneamento e transporte público, entre outros em que com o rápido crescimento 

urbano e a ineficiência das políticas públicas sociais, por vezes convergem e aceleram 

a deterioração da qualidade de vida dessas populações (RIBEIRO, 1996).  

Nessa lógica, o curioso está no fato de que muito embora a Amazônia possuía 

um grande patrimônio ambiental e uma abundância de recursos hídricos, é nessa 

região que se verificam os piores índices de acesso a serviços de saneamento e 

respectivos indicadores de saúde pública. Um exemplo se tem por meio de estudo de 
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caso efetuado na cidade de São Gabriel da Cachoeira, localizada à noroeste do 

Estado do Amazonas, com aproximadamente 18.000 habitantes e substancial parcela 

de população indígena, em que se verificou a complexidade de fatores relacionados 

ao provimento de água e à melhoria da saúde pública para núcleos urbanos da 

Amazônia. (GIATTI, 2007). 

Segundo Ribeiro (1996), a população desassistida pelo serviço de 

abastecimento de água corresponde a cerca de 40% da população urbana, segundo 

um estudo feito para a Amazônia em 1989, esses núcleos urbanos encontram-se 

principalmente no sudeste do Pará, em Ananindeua (região metropolitana de Belém), 

na região Bragantina, no  sudoeste e interior do Maranhão e núcleos próximos à 

aglomeração de São Luís; no norte de Mato Grosso, em grande parte dos núcleos 

urbanos de Tocantins e em Rondônia, ao longo da BR-364.   

Isto posto, como afirma Giatti (2007, p. 136)  

 
Embora haja grande oferta de água na Amazônia, consuma-se que os 
indicadores de saneamento da região Norte, nesta região hidrográfica, 
configuram-se como os piores do país, em que 55,7% dos domicílios não são 
abastecidos de água por rede geral; do volume total de água distribuída em 
sistemas públicos ,32,4% não recebe tratamento e 92,9% dos municípios não 
possuem redes de esgotamento sanitário. 
 
  

Portanto, sob essa perspectiva, verifica-se que a Amazônia apresenta um 

agravamento no que tange ao abastecimento de água e no esgotamento sanitário, 

implicando assim um problema sério no que diz respeito à qualidade ambiental. Esta 

situação se torna ainda mais crítica quando se analisa tal fenômeno numa escala 

intraurbana, na qual depara-se com o modelo perverso de segregação, representado 

pela expansão da informalidade e da ilegalidade (RIBEIRO,1996) 

Nesse sentido, é importante conhecer a realidade urbana na Amazônia para se 

compreender os diversos processos contraditórios da modernização que chegam, se 

instalam e modificam toda uma realidade muitas vezes já secular (SCHOR, 2013, p. 

68). Segundo Ribeiro (1996, p. 89) “o crescimento da população urbana e o aumento 

do tamanho e do número de cidades e vilas, na Amazônia, já atuam como elementos 

de pressão sobre o meio ambiente”. Atrelando essa expansão ao modelo de 

desenvolvimento econômico capitalista, problemas como a distribuição desigual de 

recursos, degradação do meio ambiente, aumento dos indicadores sociais de 

violência, fome, pobreza, no qual pela ausência de políticas públicas, mas efetivas e 
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a atuação de atores hegemônicos como o Estado, fazem com que esses problemas 

sejam visualizados em grandes proporções. 

 A partir desse ponto de vista, Rodrigues destaca (1998, p. 22) 

 
Os vários processos que produzem alterações substanciais na natureza têm 
permanecido obscurecido sob o manto da "modernidade" e da contínua 
produção de mercadorias. [...] com a ideia (ilusória) da tecnologia como 
solução, ou seja, de que se encontrarão soluções para os problemas, atua-
se nas consequências da produção destrutiva. Criam-se filtros para 
indústrias, automóveis etc. poluírem menos. 

 
 Assim, permite-se ganhar tempo para diminuir os efeitos negativos de tais 

produções, ao mesmo tempo que se procura novas formas de produzir, pois o modelo 

de desenvolvimento econômico, busca sempre mecanismo para se manter. Nessa 

análise, os produtos resultantes exercem pressão sobre o meio ambiente, à exemplo 

do aumento das temperaturas nas cidades, da poluição atmosférica, da degradação 

dos solos, da ausência de lugares para depositar os resíduos sólidos, dentre outros 

problemas. Segundo Rodrigues (1998, p. 8) “a este conjunto de problemas denomina-

se problemas ecológicos, ambientais, problemática ambiental, questão ambiental, 

questão do meio ambiente”. São ‘”novos” problemas que mostram as formas 

predatórias de apropriação da natureza.  

Os problemas ambientais urbanos se originam a partir do relacionamento entre 

os assentamentos humanos e seu suporte físico. Conhecidos por Agenda Marrom, 

termo adotado para o conjunto de temas a serem considerados na gestão do ambiente 

urbano, abrangendo aspectos como poluição atmosférica, saneamento e 

gerenciamento de resíduos industriais. Tais problemas implicam no comprometimento 

dos recursos naturais das cidades e se associam à precarização da qualidade de vida 

das populações urbanas.  

Apesar de que os problemas ambientais urbanos não serem recentes, somente 

nas últimas décadas começaram a fazer parte da consciência pública. sobretudo em 

função da escala e da gravidade por eles assumidas.  Isto porque o movimento 

ambientalista, até a década de 1990, estava voltado para os problemas ligados à 

Agenda Verde, como aqueles voltados para a proteção dos recursos naturais e dos 

ecossistemas. Somente a partir de mudanças realizadas pelo movimento 

ambientalista que se inclui a pauta sobre os problemas relacionados diretamente aos 

ambientes urbanos (SILVA; TRAVASSOS, 2008) 
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Dessa maneira Rodrigues (1998, p. 8) afirma: 

 
 
A questão ambiental deve ser compreendida como um produto da 
intervenção da sociedade sobre a natureza. Diz respeito não apenas a 
problemas relacionados à natureza, mas às problemáticas decorrentes da 
ação social. Corresponde à produção destrutiva que se caracteriza pelo 
incessante uso de recursos naturais sem possibilidade de reposição. Os 
recursos da natureza- não renováveis- uma vez utilizados não podem ser 
reutilizados e assim os ciclos da natureza e da apropriação da mesma pela 
sociedade são necessariamente problemáticos. Os recursos tidos como 
renováveis estão se aproximando, pelo uso destrutivo, dos não renováveis e 
assim complexifica-se a problemática ambiental. 
 

  
Isto posto, cabe aqui destacar o papel do homem nesse processo, pois ainda 

que não seja o único causador de desequilíbrio localizado, tem uma capacidade que 

o torna único dentro desse quadro, uma vez que é capaz de “transformar em larga 

escala os materiais e tornar estáveis substâncias e produtos em formas que o meio 

naturalmente não conhece e não tem capacidade de absorção nem mesmo a longo 

prazo” (TENÓRIO; ESPINOSA, 2004). Desse modo, essa condição fragilizada que o 

meio ambiente tende a ficar, está ligada a transformação de matéria prima que é 

produzida pelo homem, que depois de sua utilização é descartada. A deposição 

desses materiais em lugares irregulares ou ilegais pode intensificar muitos problemas 

ambientais urbanos, como acúmulo de resíduos ou lixo, também conhecidos por 

resíduos sólidos urbanos (RSU), que são classificados, como afirma Zanta e Ferreira 

(2009, p. 3):  

 
resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades da 
comunidade de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, 
de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição os lodos 
provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em 
equipamentos e instalações de controle de poluição, bem como determinados 
líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnicas 

e economicamente inviáveis em face a melhor tecnologia disponível. 
 

Dessa forma, Mucelin; Bellini, (2008) destaca que o consumo cotidiano de 

produtos industrializados é responsável pela contínua produção de lixo. A produção 

de lixo nas cidades é de tal intensidade que não é possível conceber uma cidade sem 

considerar a problemática gerada pelos resíduos sólidos, desde a etapa da geração 

até a disposição final.  
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Esses problemas relacionados aos resíduos sólidos são bem preocupantes, 

principalmente considerando que a maior parte das cidades brasileira apresenta um 

serviço de coleta que não prevê a segregação dos resíduos e são nessas cidades que 

se observa, de maneira comum e habitual, a despejo desordenado de lixo em áreas 

indevidas, como margens de estradas, terrenos baldios, fundos de vales dentre outros 

(MUCELIN; BELLINI, 2008).  

Apesar da importância da questão do lixo, podemos analisar que, dependendo 

dos atores territoriais a dimensão sobre como tratar o lixo, é necessário atentar-se 

para aqueles que possuem responsabilidades em relação ao mesmo, como afirma 

Rodrigues (1998, p. 123) 

 
recolhimento, transporte, tratamento e deposição é responsabilidade do 
poder público municipal. [...] Em geral tem sido encarado por alguns governos 
municipais apenas como um item de despesas. Já para as empresas 
contratadas para o transporte e deposição, o lixo é fonte de lucro. Em geral, 
ganham por tonelada de lixo coletada, o que significa que quanto mais lixo 
melhor. 

  
 

  Nesse sentido, podemos destacar que a construção de aterros sanitários e 

mecanismo para gerenciamento de resíduos sólidos são projetos que, para sua 

efetivação, demandam investimentos por parte do poder municipal, no qual é 

necessário fazer parcerias com outros órgãos como secretaria de meio ambiente, 

visando a implementação de projetos para melhor tratamento dos resíduos sólidos. 

Partindo dessa problemática, Zanta; Ferreira (2009, p. 2) afirmam: 

 
Em termos de destinação de resíduos, temos duas situações, os lixões e os 
aterros sanitários. No caso dos lixões, a céu aberto, identificamos uma forma 
de deposição desordenada, sem a devida compactação do lixo e sem 
qualquer cobertura, o que acentua os problemas de contaminação do solo, 
do lençol freático e a proliferação de macro e micro vetores. Já nos aterros 
os mesmos problemas também estão presentes, mas com menor 
intensidade. 
 
 

 Nesse sentido podemos destacar a destinação final do lixo em 70% das cidades 

brasileiras ainda são em lixões. Somente 13% dos municípios tem a destinação em 

aterros sanitários e 17% em aterros controlados, de modo que menos de 10% 

possuem a forma de tratamento seja pela coleta seletiva ou reciclagem (GERALDIS, 

2016). 
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 Assim, se torna de fundamental importância a implementação de programas 

de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos como o projeto Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (GIRSU), que segundo Zanta; Ferreira, (2009, 

p. 2): 

 
tem como objetivo principal a qualidade da saúde, o bem-estar físico, social 
e mental da comunidade, porém depende invariavelmente de políticas 
públicas que ensejem, em seus escopos, aspectos institucionais, legais, 
financeiros, sociais e ambientais, e que contemplem a integração entre 
governo, sociedade civil, iniciativa privada e terceiro setor. 
 
 

 Diante dessas análises, entende-se que a execução de tais medidas são 

desafios, que requerem atenção e apoio por partes de atores que são de fundamental 

importância, como atuação do poder legislativo, sociedade, o jurídico, e também de 

parcerias como a Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), dentre outros órgãos, para 

efetivação do projeto. Dessa forma, não só cumprir com a execução do projeto como 

tratar do plano de monitoramento no qual, como destaca Pessin; Silva; Panarotto, 

(2009, p. 24):  

 

O plano de monitoramento, por sua complexidade, deve ser elaborado na 
concepção do projeto, verificando o contexto geológico, geográfico, 
econômico, social, ambiental e deve cumprir as exigências legais de todos os 
instrumentos normativos e jurídicos que tratam da questão, seja na esfera 
federal, quanto nas municipais. 
 

Desse modo, é necessário mitigar os impactos causados ao meio ambiente e 

proporcionar à sociedade um espaço com menos riscos à saúde e agravamento de 

contaminação ocasionados pelos problemas gerados pelo despejo de resíduos de 

forma irregular. 

De maneira a relacionar a problemática do lixo no espaço urbano,  apresenta-

se uma área em estudo no Município de Monte Alegre-PA, microrregião de Santarém, 

pois dentro do bairro “Terra Amarela” se configurou a área conhecida popularmente 

como “suvaco do sapo”. Nesta área, registra-se o despejo de resíduos nos estados 

sólidos e semissólidos, além do aparecimento de macro vetores e micro vetores que, 

segundo moradores entrevistados durante a pesquisa de campo, demostram sua 

preocupação com os problemas ao qual estão concentrados na área de impacto do 

lixão. 
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3. OCUPAÇÕES URBANAS E A GESTÃO AMBIENTAL EM MONTE ALEGRE-PA. 
 

 

O município de Monte Alegre-PA localiza-se na Amazônia brasileira, na 

porção noroeste do Estado do Pará, à margem esquerda do Rio Amazonas, ocupando 

uma área de 21.703,03 km² do Oeste do Pará. Faz limite com os municípios de 

Almeirim (ao Norte, Leste e Nordeste), Prainha (ao Sul e Sudeste), Santarém 

(Sudoeste) e Alenquer (a Oeste e Noroeste).  

 

Mapa 1 – Localização de Monte Alegre – PA 
Fonte: Abreu (2018) 

 
 

De acordo com Carvalho (2010, p. 17), a área de abrangência do município é 

caracterizada pela presença de pinturas rupestres que remontam a sua história e 

demais elementos que a tornam muito particular.  

Segundo Silva; Pastana (1999, p. 17) 

 
A sede municipal, conhecida por "Cidade dos Mirantes", oferece aos amantes 
da natureza a contemplação empolgante de ângulos inusitados de sua 
belíssima paisagem, onde predominam as serras, na parte urbana, e os lagos 
e várzeas, em frente a cidade. 
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No que tange às ocupações urbanas em Monte Alegre-PA, é pertinente a 

elaboração de uma discussão acerca deste processo em diferentes marcos históricos 

até se chegar a configuração atual. Além disso, é importante salientar que, com o 

passar do tempo e com a expansão urbana nesta pequena cidade, surgem problemas 

ambientais que antes não tinham grande atenção por conta de sua baixa magnitude, 

como problemas dos resíduos sólidos que, agora, surge como fruto da relação cada 

vez menos harmônica da sociedade com a natureza. 

 Considerada pelos historiadores umas das mais antigas fundações urbanas da 

Amazônia Brasileira, a área que mais tarde seria a Aldeia de Gurupatuba foi visitada 

em 1540 pelo espanhol Francisco Orellaña. Na época, era povoada pelos índios 

Gurupatubas, que possuíam hábeis no ofício de pintar cuias (CARVALHO, 2015, p. 

54). É importante destacar a presença marcante desse grupo indígena na história do 

município de Monte Alegre, como relata o historiador Arenildo Silva em entrevista 

realizada em 03 de agosto de 2018: 

 
os gurupatubas foram aquela etnia que mais se aproximou dos portugueses. 
É logico que era uma questão de sobrevivência se aliar aqueles que 
aparentemente eram mais fortes, e por isso que em monte Alegre você vai 
ter uma presença muito maior desse grupo e não dos outros, você vai ter na 
cidade de monte alegre a radio gurupatuba, rua gurupatuba,  o decimo 
batalhão gurupatuba, enfim em outros  locais ganham esse nome de 
gurupatuba, inclusive o braço que banha a cidade ganha esse nome, monte 
alegre passa a receber esse nome após, uma política de estado do governo 
português, na época comandada pelo  então marques de Pombal. 

 
Partindo dessa citação, tornar-se evidente a existência de uma aldeia 

indígena nas margens do rio Gurupatuba, no qual já se tinha uma estrutura de 

ocupação e um sistema configurado a partir da própria vivência dos indígenas com o 

seu espaço. Com a realização das missões erigidas pelos os religiosos capuchos da 

Piedade, que deram início ao processo de colonização, as formas de ocupação foram 

modificando de tal modo que, com o passar do tempo, foi se modelando e 

apresentando uma formação diferente de aldeia, carregando traços de uma formação 

organizada ao modo colonial.  

O historiador Arenildo Silva relata nesta lógica: 

 
bom o que acontece é que em decorrência da pratica jesuíta de catequização 
, onde tinha justamente um aldeamento indígenas lá eles também criavam 
uma espécie de aldeia da catequização, e na então vila dos gurupatubas não 
foi diferente, temos a noção de que essa aldeia por uma questão estratégica 
e de segurança ela ficava na parte superior de onde e hoje a cidade de monte 
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alegre, então onde e a localização da praça de monte alegre,  a cidade , ou 
melhor  a vila inicia ali, dali que se dá, que acontece o processo de ocupação 
da cidade, o aldeamento dos gurupatubas era onde hoje se situa a praça de 
monte alegre.  
 
 

Portanto, podemos perceber que o município de Monte Alegre foi se delineando 

por esses marcos, ou seja, começou de maneira tímida com a catequização e foi se 

desenvolvendo ao longo do tempo. Em 1762, [...] Monte alegre contava com apenas 

300 moradores, em 1765 sob jurisdição do tenente Manoel Lobo D´Almada, 

importante nome da história da Amazônia, foi inaugurada uma grande olaria para 

fabricação de telhas e tijolos (CARVALHO, 2010, p. 31). 

Essa descrição da fábrica de telhas e tijolos e mencionada também em uma 

entrevista realizada em 10 de agosto de 2018 com um dos moradores antigos do 

município de Monte Alegre, no qual ele relata sobre como eram a vida naquela época. 

O entrevistado José Vasconcelos Bandeira destaca: 

 
as coisas eram todas diferentes, não era assim como está agora, tinha 
poucas casas, não tinha ruas era só uns caminhos com muita areia, para 
chegar no bosque. Aqui onde é o INCRA, era antes o matadouro de animais. 
Já tinha a fábrica de tijolos só que ninguém podia comprar tijolo, a gente era 
pobre, não tinha dinheiro para comprar, era na palha, há maioria das casas 
eram feitas com palhas, não haviam casas na parte baixa da cidade, da fonte 
pra lá não tinha nenhuma das coisas que tem hoje, porque a água chegava 
até aqui em cima, nesse tempo não tinha panela de alumínio, era tudo de 
barro, panelas, bacias, não tinha carvão nas casas todos tinham  lenha 
embaixo do fogão para fazer fogo, tinha uma fartura muito grande de tudo, 
peixe tanto que não tinha quem comprasse não tinha dinheiro, naquele tempo 
era (mireis, não era cruzeiro) pra vender era uma luta, era mais fácil da porque 
no outro dia tinha mais. 

 
  
 Podemos entender que havia uma dinâmica econômica pouco intensa, comum 

nas pequenas cidades da Amazônia, apesar da grande abundância em alimentos. 

Como bem evidencia a fala do entrevistado José Vasconcelos Bandeira, não se tinha 

uma grande população para consumir, tampouco havia atividades industriais para 

movimentar esse setor. A vida era, então, levada de maneira modesta. 

 Contudo, com o passar dos anos a pequena Vila Real de São Francisco de 

Assis de Monte Alegre denominação que segundo Carvalho (2010, p. 31) “foi dado 

por Mendonça Furtado, por lembrar uma cidade lusitana chamada Monte Alegre”, foi 

se desenvolvendo e foi elevada à condição de cidade e sede municipal com a 

denominação de Monte Alegre pela Lei Provincial Nº 970, de 15-03-1880. A população 



      18               
 

 
 
 

atual do Município de Monte Alegre-PA conta com 55.462 pessoas, com a densidade 

demográfica de 3,06 hab/km², como demostra o último censo (IBGE,2010), sendo sua 

população composta por brancos, índios e, dentro do processo de miscigenação, 

também comtempla a presença do caboclo (IBGE, 2018). 

 Sob está logica, Silva; Pastana (1999, p. 1) afirmam que “a população do 

município tem evoluído de forma crescente nos últimos anos, notadamente na zona 

urbana”. Desse modo, podemos fazer uma análise no qual como resultado da 

pesquisa de campo, na entrevista realizada em 02 de agosto de 2018, com a Maria 

Naiza moradora antiga aponta como eram constituídos os bairros de monte Alegre-

PA em sua época.  

 

não se tinha muitas casas eram poucas casas, se tivesse muito era umas 20 
famílias e olhe lá, as casas eram só na frente do Curaxi,  pra trás não tinha 
nada, depois que começaram a espalhar as casas, só tinha a cidade baixa e 
a cidade alta. 

 

Atualmente, o Plano Diretor de Monte Alegre, Lei Municipal Nº 022/2017 Art. 

85, determina que o bairro é a menor unidade física de planejamento e gestão, através 

do acompanhamento, controle e avaliação da aplicação da política urbana a ser 

utilizada pelo órgão central de planejamento. Também determina no Art. 88 que o 

município de Monte Alegre está constituído por quinze bairros: Camarazinho; Cidade 

Baixa; Cidade Alta; Centro; Curintanfã; Curaxi I; Curaxi II; Papagaio; Pajuçara; 

Planalto; Serra Oriental; Serra Ocidental; Surubeju; Turu; Terra Amarela; Nova Olinda; 

Nova União. Prefeitura de Monte Alegre, (2017). 

A Imagem da Figura 1 apresenta a Planta Urbana com a definição dos bairros 

definidos no Plano Diretor: 
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Figura 1 – Planta Urbana de Monte Alegre – PA 
Fonte: Plano Diretor de Monte Alegre (Lei Municipal Nº 022/2017)  

 

Nesta perspectiva, com crescimento do município, houve o processo de 

consolidação de bairros como Cidade Alta e Cidade Baixa, assim como a incorporação 

de áreas novas como os bairros de Nova Olinda e Nova União, apontadas no plano 

diretor. Com esse crescimento populacional, fica evidente pelas imagens do google 

Earth nos anos de 2011 e 2016 que o bairro Terra Amarela teve um crescimento 

importante, como mostra as imagens abaixo: 
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      Fonte: Google (2018) 

 

         
      Fonte: Google (2018) 

 

Sob está tendência de crescimento, incorporou-se também o aumento do 

consumo de produtos e serviços, que resulta, consequentemente, no aumento de 

materiais a serem descartados pela sociedade local. Desse modo, entende-se que se 

faz necessário o uso de políticas públicas que visem controlar e efetivar medidas para 

manejo e local adequado para o despejo dos resíduos sólidos do município, sob pena 

de se ampliar a precariedade de saneamento, saúde, infraestrutura e degradação do 

meio ambiente.  
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Em vista disso, como aponta Pastana (1999, p. 14-15)  

 
O saneamento básico, na cidade de Monte Alegre está restrito a uma rede de 
27 galerias pluviais, que somente atende parte da cidade. Em virtude da 
inexistência de rede de esgotamento sanitário, os efluentes oriundos dos 
domicílios e das unidades comerciais são lançados, diretamente, nas vias 
públicas, a céu aberto. 
 

  

 Nesse sentido Silva; Pastana (1999, p. 27) aponta que: 
 

 
O saneamento em Monte Alegre ainda é precário [...] A questão do lixo é outro 
sério problema enfrentado pelo gestor municipal. Na área urbana do comércio 
a coleta é diária, enquanto nos bairros periféricos a população queima, 
enterra ou simplesmente joga o lixo a céu aberto. 
 

   

O problema ligado ao lixo é de longa data, como afirma Pastana (1999, p. 15) 

“a disposição final do lixo coletado é efetuada, atualmente, em verdadeiros lixões a 

céu aberto” e vem persistindo ao logo dos anos.  

Segundo censo do IBGE (2010), Monte Alegre é constituída, no total, por 

13.739 domicílios particulares permanentes, sendo a concentração domiciliar menor 

no urbano, com 6.282 domicílios, e maior no rural, com 7.547 domicílios. Em relação 

ao lixo, a coleta é realizada em 5.128 domicílios, sendo que, destes, 4.693 domicílios 

têm a coleta feita pelo serviço de limpeza, 435 domicílios têm coleta realizada pelas 

caçambas de serviço público, em 168 domicílios o lixo e enterrado na propriedade, 

em 11 domicílios e jogado em rios, lago ou mar e em 390 domicílios o lixo é jogado 

em terrenos baldios ou logradouro. Em 7.957 domicílios o lixo é queimado na 

propriedade e em 71 domicílios o lixo tem outo destino. (IBGE,2018). O Gráfico 1 

apresenta a proporção de cada uma dessas destinações em relação ao total: 
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Gráfico 1 – Destinação do Lixo em Monte Alegre-PA       
Fonte: IBGE (2010) 

 

Em relação a distribuição de água, Pastana (1999, p. 15) menciona que “o 

abastecimento d'água, é efetuado pela Companhia de Saneamento do Pará -

COSANPA, ainda é realizado de forma precária”. Conforme o IBGE (2010), em relação 

ao abastecimento de Água, 4.612 domicílios possuem poço ou nascentes na 

propriedade, 1.897 possuem poço ou nascente fora da propriedade, 6.366 domicílios 

são atendidos pela rede geral, 2 domicílios é pela água da chuva armazenada, 87 

domicílios são atendidos pelo carro-pipa, 637 domicílios utilizam a água de rios, 

açude, lago ou igarapé. (IBGE, 2018). 

Por conseguinte, se torna pertinente tratar acerca da gestão ambiental do 

município de Monte Alegre-PA, no qual, segundo Louzada; Braga e Kuwar (2017, p. 

93) afirma: 

 
O Sistema Municipal de Meio Ambiente (SISMUMA) de Monte Alegre foi 
instituído pela Lei Municipal nº 4.751/2009. Esta mesma lei também criou a 
SEMMA, que é uma secretaria exclusiva para tratar das questões ambientais. 
Dentre as atribuições da SEMMA, constam a fiscalização, educação 
ambiental, cadastro ambiental, licenciamento ambiental e monitoramento. 
 

  

 Portanto, no que tange a legislação ambiental o censo do IBGE (2002) afirma 

que o município não possui legislação específica para a questão ambiental, entretanto 

possui uma SEMA (secretaria de meio ambiente), porém o órgão de meio ambiente 

não possui parcerias com outras secretarias como saúde e turismo. Assim como não 
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foi executada a Agenda 21 no município, que trata sobre propostas para mitigar os 

problemas relacionados ao meio ambiente e, dentro desse contexto, migrar para 

modelos mais sustentáveis (IBGE,2018).  

  Louzada; Braga e Kuwar, (2017, p. 94) afirmam:  

 
A SEMMA declarou que o município não dispõe de Lei que contemple o Plano 
Diretor de Desenvolvimento Urbano (PDDU), que é requisito legal para 
municípios com população superior a 20.000 habitantes. O município também 
não possui lei específica que trate de Diretrizes Urbanas. 
 
  

No entanto, o programa município verdes foi publicado por Louzada; Braga e 

Kuwar em fevereiro de 2017 e o município Monte Alegre-PA passou por uma 

reformulação em relação ao seu plano diretor, culminando em uma nova versão 

expedida pela Lei Nº 022/2017 de 6 de outubro de 2017. Integrada a esta versão, se 

tem um capítulo que trata da organização do meio ambiente, com legislação 

específica sobre a questão ambiental. 

Segundo o Plano Diretor de Monte Alegre, em seu Art. 39:  

 

Art. 39 As ações da Política Ambiental Municipal serão baseadas na 
estratégia de gestão, com permanente controle social, orientadas pela 
legislação pertinente, pelo Conselho Municipal de Meio Ambiente e pelas 
seguintes diretrizes: 
I – A utilização de instrumentos de gestão ambiental e políticas públicas 
estabelecidos nas legislações federal, estadual e municipal, além de outros 
adequados à consecução do bem-estar coletivo; 
II – Definição do meio ambiente como elemento fundamental do sistema do 
planejamento e desenvolvimento sustentável do Município, inclusive da área 
rural; 
III – criação dos instrumentos necessários ao exercício das funções de 
planejamento, controle e fiscalização de todas as atividades que tenham 
interferência no meio ambiente do Município; 
IV – Criação de legislação ambiental municipal de acordo com os preceitos 
desta lei, em que qualidade de vida e de meio ambiente signifique saúde para 
a população; 
XII – preservação das áreas ambientalmente frágeis ocupadas e recuperar 
as degradadas, especialmente as margens dos córregos urbanos; 
XIX – educação ambiental como forma de alterar ou potencializar práticas 
socioeconômicas, com o intuito de proteger e restaurar o meio ambiente. 
 

 

Dessa forma, foram estabelecidas diretrizes quanto a questão ambiental para 

geração de mecanismo para mitigação dos problemas ambientais que surgem dentro 

do espaço urbano. 
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4. O PROBLEMA AMBIENTAL DO LIXO: O CASO DO BAIRRO TERRA AMARELA 
 

 
Os problemas socioambientais assumem diversas escalas dentro do espaço 

urbano. Na cidade de Monte Alegre, o presente trabalho tem como escopo fazer 

análises acerca dos impactos ocasionados pela formação de um lixão dentro do Bairro 

de terra amarela, considerando a problemática ligada ao despejo de resíduos sólidos 

no espaço urbano de forma irregular.  

 No que diz respeito a formação do Bairro, Carvalho (2010, p. 278) afirma que 

“o bairro de Terra Amarela foi povoado inicialmente em 1978, tem como padroeira 

nossa senhora de Nazaré”. A nomenclatura de Terra amarela, segundo o entrevistado 

José Vasconcelos Bandeira, é basicamente em função dos aspectos pedológicos, 

como mostra a sua fala “era Terra Amarela porque, onde é o motel, tinha muito 

barreiro e existia uma grande quantidade de terras amarelas lá, aí começaram a 

chamar de terra amarela” (José Vasconcelos Bandeira, 10 de agosto de 2018) 

O Mapa 2 apresenta a área em estudo, onde se pode localizar o Bairro Terra 

Amarela e a área que definimos como Areia Branca. 

 
MAPA 2 – DEFINIÇÃO DA ÁREA EM ESTUDO 

 
Mapa 2 – Definição da área em Estudo 
Fonte: Plano Diretor e Base do Google (2018) 
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O lixão que se formou no bairro de Terra Amarela está localizado numa área 

que fica próxima ao limite do perímetro urbano da cidade, onde, mais a frente, 

encontram-se as vias PA-255 e PA-423, de deslocamentos para ir à zona rural do 

município. Pela Avenida perimetral é possível chegar ao lixão que, segundo uma 

moradora local não é de origem recente. Em entrevistada realizada no dia 12 de julho 

de 2018, Nazaré Ferreira Barbosa informa as seguintes questões a respeito da 

formação do lixão:  

 
Essa área pertence ao bairro de terra Amarela, mas o nome da rua que dá 
acesso ao lixão é areia branca, essa área era antigamente usada para 
retirada de areia para construção para cidade, antigamente era bastante 
afastada da cidade, mas com o passar do tempo a cidade cresceu é ai depois 
que teve um acidente lá envolvendo uma trabalhador que carregava areia, 
embargaram a área, não sei dizer quando, mas depois houve um acordo com 
a prefeitura para jogarem lixo lá, já que era afastada da cidade, daí 
começaram a jogar lixo de todos os tipos lá com o tempo essa área começou 
a ser invadida por moradores, e hoje já moram praticamente dentro do lixão 
(NAZARÉ FERREIRA BARBOSA, 42 anos,12/07/2018) 
 

 
Com a expansão da área urbana municipal, foi surgindo no entorno da área 

próxima do lixão um aglomerado de casas em ocupações irregulares.  O perfil dessa 

parcela da população apresenta o seguinte contexto, Segundo Maricato (1995, p. 9): 

 

De cidade ilegal que inexiste, frequentemente, para o planejamento urbano 
oficial. Embora as grandes cidades brasileiras contem com um respeitável 
número de profissionais envolvidos com o tema, não raramente estes 
trabalham com uma realidade virtual através das representações nos 
gabinetes, longe do território sem lei, sem segurança ambiental, sem 
saneamento, constituído pelas áreas de moradias pobres. 

 

Ou seja, há uma contraposição dentro do meio urbano em que de um lado é 

possível observar as desigualdades, a segregação socioespacial, a exclusão e a 

invisibilidade da real condição dos atores territoriais que ali vivem e, de outro, um 

modelo que parece oferecer desenvolvimento, mas faz com que sejam ainda maiores 

os conflitos acerca do real direito de viver na cidade. Como destaca Lefebvre (2001, 

p. 28) “a industrialização se comporta como um poder negativo da realidade urbana: 

o social urbano é negado pelo econômico industrial” 

O direito à cidade deveria ser para todos, entretanto, a dinâmica capitalista é 

intensa e o Estado, por vezes, dificulta a permanência de pessoas dentro dos centros 

urbanos, o que acaba levando essas populações a ocuparem espaços ilegais, pois, 
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diante dos requisitos legais, não conseguem obter os espaços necessários para sua 

permanência dentro da cidade. Outro elemento responsável pelo surgimento desses 

espaços tem relação com o que Maricato (1995, p. 33) destaca  

 
à produção ilegal do espaço urbano vem dos governos municipais, aos quais 
cabe a maior parte da competência constitucional de controlar a ocupação do 
solo. A lógica concentradora da gestão pública urbana, não admite a 
incorporação ao orçamento público da imensa massa, moradora da cidade 
ilegal, demandatária de serviços públicos. 

 
Assim, os serviços ligados à limpeza pública e a gestão do lixo, quando 

existem nesses espaços, ocorrem de maneira precária. A Figura 2 demostra a 

realidade encontrada dentro do Município de Monte Alegre no bairro de Terra 

Amarela, no qual verificamos a presença de lixo urbano que é depositado nessa área. 

Por apresenta risco para os moradores, a área em questão teria sido fechada pela 

Prefeitura, principalmente com o aumento de casos de Dengue no Bairro de Terra 

Amarela.  

Segundo entrevista realizada com moradores, estes afirmam que no ano de 

2016 havia muita dengue por conta do lixo e então acabaram embargando a área, 

com apoio dos moradores que fizerem um mutirão no mesmo ano retiraram parte do 

lixo. Entretanto, no início do ano de 2018 voltaram a utilizar o lixão, como veremos 

mas adiante na entrevistada do dia 24/04/2018 com o morador Adamó Martins, um 

dos primeiros moradores do Bairro que relata sua preocupação com os problemas 

advindos com a reativação do lixo. 

Assim, a questão do lixo deve ser analisada como um problema a ser tratado 

de forma urgente, tendo em vista que além de contaminar a meio ambiente, vem 

trazendo transtornos para população que sofre diariamente com a mau cheiro, 

fumaça, dentre outros problemas ocasionados pelo despejo de lixo nessa área. 
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Figura 2 – lixão próximo ao bairro terra amarela 
Fonte: Abreu (2018) 

 

Os impactos causados pelo despejo irregular de lixo têm gerado transtornos, 

principalmente para as populações que moram no bairro de terra amarela. Segundo 

as entrevistas realizadas com moradores, por meio da pesquisa de campo, entre os 

problemas identificados estão, os aparecimentos de macro vetores, como as moscas, 

odor desagradável advindo do lixo, a poluição atmosférica causada pela fumaça. 

Serão apresentadas no trabalho algumas das entrevistas realizadas em 

campo com moradores antigos do bairro e também moradores do bairro Nova Olinda, 

no qual durante a pesquisa foi identificado como um dos lugares que sofre com os 

impactos gerados pelos despejos de lixo no bairro Terra Amarela. 

Em relação ao lixo, o entrevistado Adamó Martins relata: 

 
eu sou um dos primeiros moradores, um tempo atrás  veio umas pessoas 
querendo saber de quem era a área do lixão, fomos atrás do dono ele disse 
pra procurarmos nossos direitos, então fomos pra justiça, o pessoal mas 
atingido do lixo, são os moradores pra lá pra trás, atravessando a rua, porque 
na época que queimava o lixo o vento levava pra lá, ai embargaram a área, e 
depois ainda ficou quase 2 meses , duas pessoas  vigiando para não jogarem 
mas lixo, aquele que jogasse seria multado, então de repente no início  desse 
ano  foi liberado de novo, não sei se é por conta própria , ou se foi a prefeitura 
que liberou, ninguém sabe, só sei que o lixo está sendo jogado, eles jogam 
de tudo, só que quando encher que não tem como os carros da prefeitura 
entrar pra jogar, vem o trator e empurra o lixo pra baixo, os lixos como por 
exemplo plástico , restos de comida tudo que você imaginar e jogado, ai tudo 
isso chama moscas, insetos, ratos, baratas ,na época do verão quase não dá 
acho que é porque não chove, já no inverno ai elas tem aos montes, foras as 
coisas podres que eles jogam como por exemplo, as vezes morre cachorro, 
eles trazem em caixas ou sacas e jogam ai, se você andar na beirada você 
vai vê os lixos até na beira da estrada”. 
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Esse relado condiz com relatos de outras entrevistas, nas quais os moradores 

relatam sua grande preocupação com a ativação do lixão que teria sido embargado, 

com lei emitida até pelo juiz, no qual foi realizado pelos moradores um mutirão para 

retirada do lixo, segundo informações dos próprios moradores. A Figura 3 apresenta, 

ao fundo e próximo a uma residência, os resíduos depositados de forma irregular.  

 

 
Figura 3 – lixão próximo ao bairro terra amarela e casas nas proximidades 
Fonte: Abreu (2018) 

 

Desta forma, como resultado dos dados obtidos pela pesquisa de campo temos 

uma tabela que foi elaborada com base em um questionário com pergunta acerca do 

lixão, a pergunta realizada foi: com a ativação do lixão qual problema advindo do 

mesmo que mais lhe preocupa? 

 
TABELA 1- OS PRINCIPAIS PROBLEMAS OCASIONADOS PELO LIXO 

Problemas Pessoas 
MOSCAS, RATOS E BARATAS 10 

ANIMAIS ABANDONADOS 5 

FUMAÇA 3 

ODOR  2 

TOTAL  20 
Fonte: Abreu (2018) 
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A pesquisa foi realizada em 20 residências, sendo 10 casas nas proximidades 

do lixão e 10 no Bairro de maior impacto: o Nova Olinda. Durante a pesquisa os 

moradores identificaram que os macros vetores são os principais transtornos, pois 

segundo as famílias há o receio de os alimentos ficarem contaminados. O 

aparecimento dos animais abandonados foi uma realidade encontrada durante a 

pesquisa e foi confirmada com relato de vários moradores, como na entrevista 

realizada no dia 24/04/2018 a Maria Nerci, de 51 anos, que tem em sua residência 10 

animais de pequeno e médio porte que foram abandonados no lixão. A mesma relata 

“eu não tenho nenhum cachorro, todos esses que tu tá vendo vieram do lixão, aí a 

gente tem pena dos bichos e vai dando alguns, mas muitos acabam morrendo aqui 

porque não tem muita comida pra ficar dando”. 

Os problemas gerados pelo lixão também estão ligados à fumaça, resultado 

da queima do lixão que, como relata muitos moradores, foi um problema maior no ano 

de 2016 como afirma a entrevistada Raquel, 32 anos: 

 

meu filho tem problema de asma, quando a gente via que ia queimar, teve 
tempo ai que precisei me mudar porque não tinha como ficar aqui não dava 
de levar meu filho na escola, porque essa rua, a perimetral, estava cheia de 
ossos de urubus demais e a fumaça era tanta que não dava de passar, 
arriscado cair. 

 

O forte odor do lixão é algo que incomoda bastante. Nas entrevistas 

realizadas, o mal cheiro é considerável. No entanto, a preocupação maior está ligada 

aos vetores que vem do lixo como aponta os moradores. 

Diante da problemática relacionada ao despejo de lixo na área areia branca 

dentro do Bairro de Terra Amarela, o trabalho aponta como medidas algumas 

sugestões para minimizar esse problema, que envolve não só a sociedade residente 

no bairro, mas em sua totalidade o próprio meio ambiente que está sendo degradado 

de maneira alarmante. 

Segundo Tenório; Espinosa (2004, p. 171) “durante muitos anos o descarte 

em aterros sanitários foi o único procedimento adotado”. Porém, atualmente se tem 

técnicas para tratamento dos resíduos sólidos urbanos, como o gerenciamento de 

resíduos sólidos urbanos, as técnicas de manejo, compostagem, incineração entre 

outros. Entretanto, as técnicas dependem das ações do município, que de acordo com 

o local deverão selecionar a forma de manejo, mas adequada para o município.  
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Como sugestão para a problemática do despejo clandestino de lixo na área 

de areia branca aponta-se como alternativa a implantação de um aterro sanitário, no 

qual como afirma (MOTA et al., 2004): 

 
a disposição dos resíduos sólidos em aterros sanitários é ainda a forma, mas 
utilizada em todo mundo embora exista um receio, por parte das 
comunidades, que haja contaminação das águas, do solo e do ar, além dos 
aspectos estéticos. Entretanto, as evidências científicas indicam que o 
aterramento de resíduos infecciosos é ambientalmente seguro, uma vez que 
a maioria dos patógenos são inativados pelo aumento de temperatura, pelo 
ambiente ácido dos aterros e pelos sais que inativam muitos microrganismos. 
 

Desse modo Tenório; Espinosa (2004, p. 199) afirma: 

Apesar de ser a forma mais barata de destinação, a opção pela simples 
disposição em aterros sanitários não é a forma mais adequada de gerir o 
problema. O volume de matérias-primas e de energia desperdiçadas nos 
resíduos sólidos contrapõe-se ao compromisso do desenvolvimento 
sustentável. Entretanto, gerenciamento dos resíduos sólidos a questão 
econômica é um fator que deve ser considerado pelos técnicos do município. 

 

A elaboração de um programa de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos 

se torna, portanto, a uma opção fundamental, tendo em vista que no gerenciamento 

integrado, como destaca Tenório; Espinosa (2004, p. 199) “é composto de sistemas 

de estocagem, tratamento e destinação final, interligados de maneira a oferecer o 

melhor custo-benefício para a gestão de resíduos de uma determinada região” 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa se propôs a tratar sobre um dos principais problemas ambientais 

urbanos na atualidade: a destinação do lixo, tomando como base empírica o despejo 

clandestino da área Areia Branca em Monte Alegre-PA, descrevendo quais eram os 

principais problemas ocasionados pelo lixo. Para responder a problemática foi 

necessário um levantamento bibliográfico com vários teóricos que discute sobre os 

problemas ambientais urbanos. Desse modo, foi importante destacar a relação 

homem x meio para compreensão das dinâmicas fruto dessas interações, no qual 

podemos destacar que com os avanços das tecnologias, o aumento das populações 
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gera uma maior demanda por produtos/serviços, que consequentemente aumenta a 

produção de materiais e serem descartados no meio ambiente. 

Diante disso, também foi necessário abordar sobre os processos de ocupações 

e as dificuldades em relação a qualidade dos serviços básicos, como saneamento, 

tratamento de rede de esgoto e a destinação de resíduos sólidos, que são realidades 

de grande parte das cidades brasileiras e merecem um importante destaque na região 

Amazônica. Como aponta o trabalho, é necessário um olhar mais sensível sobre 

essas questões que envolvem o meio ambiente, sobretudo por parte do poder público, 

juntamente a outros sujeitos, para se estabelecerem medidas mais sustentáveis, 

como aponta Maricato (1994, p. 1): 

A degradação ambiental não se restringem apenas às metrópoles e podem 
ser vistos em cidades de todos os tamanhos, que repetem uma forma 
predatória de ocupação do solo: devastação da vegetação, erosões, 
comprometimento da rede hídrica com esgotos domésticos ou industriais e 
lixo sólido (cuja coleta deficiente é causadora de frequente obstrução de 
córregos).[...] É facilmente constatável uma irresponsabilidade que também é 
generalizada em relação ao meio ambiente, mas é preciso lembrar que o 
ambiente construído é produzido e apropriado sob determinadas relações 
sociais, ou seja, de forma diferenciada. 
 

 
Isto posto, a pesquisa aponta como sugestão em relação a problemática dos 

resíduos sólidos na área de areia branca a implantação de um aterro sanitário, no qual 

se desenvolva também um programa de gerenciamento integrado dos resíduos sólido 

gerados. Tal tarefa é necessária para que contemple a mitigação dos problemas de 

deposição ilegal do lixo, que impactam tanto o meio ambiente como um todo, com 

destaque à sua dimensão social.  
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