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1 INTRODUÇÃO 
 

A Lei Federal nº 12.305, de 2 de Agosto de 2010, e o Decreto n° 7.404, de 

23 de Dezembro de 2010, instituíram a Política Nacional de Resíduos Sólidos e as 

diretrizes relativas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, as 

responsabilidades dos geradores e do poder público e aos instrumentos econômicos 

aplicáveis.  

A aprovação da Lei n° 12.305/10, proporcionou artic ulação institucional 

envolvendo os três entes federados – União, Estados e Municípios, o setor produtivo 

e a sociedade civil na busca de soluções para os graves problemas causados pelos 

resíduos, buscando alternativas que busquem melhorar a qualidade de vida dos 

brasileiros.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos estabelece objetivos, diretrizes, 

metas e ações, e importantes instrumentos, tais como a obrigatoriedade da União, 

os Estados e os Municípios em elaborar planos para tratamento de resíduos sólidos, 

contemplando alternativas de gestão e gerenciamento dos diversos tipos de 

resíduos gerados, bem como metas para diferentes cenários, programas, projetos e 

ações correspondentes. Os Municípios também deverão aprovar os Planos 

Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS para o recebimento 

de recursos do governo federal destinados a projetos de limpeza pública e manejo 

de resíduos sólidos.  

Neste sentido, o poder público municipal, neste novo sistema de gestão, 

terá um papel central por ser responsável não só pelo gerenciamento integrado de 

resíduos sólidos comuns, mas também pela estruturação de estratégias e ações que 

mobilizem o conjunto da sociedade para implementação da gestão socioambiental 

compartilhada e com inclusão social.  

Diante deste quadro, a perspectiva de constituir-se uma Política Regional 

de Resíduos Sólidos para estabelecer princípios, objetivos e instrumentos, bem 

como diretrizes e normas para o gerenciamento integrado dos resíduos, é de 

extrema relevância.  
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O Plano de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de Cumaru do Norte 

(PA), a partir do diagnóstico dos resíduos sólidos da região, que tem como objetivo 

quantificar estes resíduos, para buscar soluções viáveis na não geração, 

reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final dos mesmos, e a formulação 

de cenários, metas, diretrizes e estratégias para o cumprimento das metas, com 

horizonte temporal de pelo menos 20 (vinte) anos.  

Este documento é uma VERSÃO PRELIMINAR do Diagnóstico do Plano 

de Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos do município de Cumaru do Norte, 

elaborado sob a supervisão da SEIDURB (Secretaria de Estado de Integração 

Regional, Desenvolvimento Urbano e Metropolitano, com apoio técnico da 

Universidade Federal do Pará – UFPA). 

2 OBJETIVOS 
 

A elaboração desta fase do PGIRS, busca a identificação da realidade do 

Município de Cumaru do Norte (PA), em função da estruturação dos sistemas de 

manejo de resíduos sólidos, proporcionando mais segurança e coerência na tomada 

de decisões a partir de informações concretas, com a coerência metodológica 

requerida para o planejamento a ser desenvolvido visando à efetiva implantação do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, envolvendo as áreas 

urbanas e rurais. 

3 CARACTERIZAÇÃO DO MUNICÍPIO 

3.1 HISTÓRICO DO MUNICÍPIO DE CUMARU DO NORTE 

O município de Cumaru do Norte, localizado a 749 km de Belém, região 

sudeste do Pará, teve sua criação em 1991, suas terras pertenciam ao município de 

Ourilândia do Norte. Foi criado em torno de um garimpo, que surgiu na década de 

80. Atraídos pela descoberta de ouro em uma fazenda, dezenas de homens vindos 

de várias partes do Estado e de outras regiões do País começaram a se fixar na 

região. A atividade garimpeira cresceu e a área onde hoje fica Cumaru do Norte 

ganhou uma pista de pouso e decolagem para táxis aéreos.  

O crescimento da atividade expandiu na região e foi preciso criar o Projeto Cumaru, 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE -PA 
Plano de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos - Diagnostico 

 
 

Av. dos Estados, nº 73 Centro Cumaru do Norte – PA 0xx 94 33091292/1293 
E-mail: sematcumaru@hotmail.com 

8

que ficou sob a responsabilidade do Conselho de Segurança Nacional, com o 

objetivo de acabar com o contrabando de ouro, dar assistência aos garimpeiros e 

evitar conflitos entre eles e os índios kaiapós. Durante alguns anos a área foi 

controlada pelos militares do antigo Serviço Nacional de Informações (SNI) e pela 

Polícia Federal. 

Com o crescimento da garimpagem, a Caixa Econômica Federal abriu 

uma agência em Cumaru para abertura de caderneta de poupança e compra de 

ouro. Aos poucos o pequeno povoado foi se desenvolvendo em torno das famosas 

"currutelas" e os problemas sociais se agravaram. Foi então que surgiu o movimento 

de emancipação. Eram muitos os que queriam se desvincular do município de 

Ourilândia do Norte. O desejo virou Projeto de Lei e o município foi criado através da 

Lei 5.710, de 27 de dezembro de 1991. 

A cidade, cujo nome é de origem botânica (Cumaru é uma árvore da 

família das leguminosas próprias da mata úmida, de flores vermelhas e perfumadas, 

com sementes ricas em cumaria), desenvolveu outras atividades econômicas, além 

do ouro. A extração de madeira e a pecuária, eram praticadas no município apenas 

como meio de subsistência, sendo hoje a base econômica de Cumaru do Norte. O 

comércio também gera receitas, mas a queda na exploração mineral provocou certa 

estagnação do setor. 

O termo cumaru vem do Tupi Kumbar’ru, variação de cumbaru. Segundo 

dicionário Aurélio Buarque de Holanda, cumaru é árvore da família das leguminosas 

(Dipteryx odorata), própria da mata úmida, de flores vermelhas e perfumadas, cujas 

sementes são ricas em cumaria. Os nascidos em Cumaru do norte recebem a 

denominação de Cumaruense ou cumaru-nortense.(fonte: biblioteca IBGE) 

 
3.2 LOCALIZAÇÃO E DIVISÃO TERRITORIAL DO MUNICÍPIO DE CUMARU DO 
NORTE 

O município de Cumaru do Norte está localizado na Mesorregião Sudeste 

Paraense, pertence à Microrregião São Félix do Xingu. “Tem como coordenadas 

geográficas: 07º49’30” de latitude sul e 50º46’22” de longitude oeste de Greenwich. 

O município encontra-se a 299m do nível do mar, possui uma área de extensão de 
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17.084,91 km²  representando 1,37 % do Estado, 0,44 % da Região e 0,20 % de todo 

o território brasileiro. 

Ao Norte o município limita-se com Ourilândia do Norte, ao Sul: Santana 

do Araguaia e São Felix do Xingu, a Oeste: São Felix do Xingu e a Leste limita-se 

com: Redenção, Santa Maria das Barreiras e Santana do Araguaia. Em linha reta 

fica a uma distância de 750 km da capital. O acesso terrestre é possível através da 

PA-287 que liga Cumaru do Norte ao município de Redenção, e este último se 

interliga com a BR-155. 

Para chegar à capital do Estado, pode-se optar pela BR 155, até Marabá, 

daí pela PA-150 via “alça viária”, até Belém. 

Outra opção é através da BR 153 (Belém-Brasília), passando por 

Conceição do Araguaia (PA), através da PA-287, em seguida cruzando o Estado do 

Tocantins até a cidade de Colinas, para acesso à BR-153. Nesse percurso, a 

distância entre a sede de Cumaru do Norte e Belém é de aproximadamente 1.200 

km. 

Figura 1 – Mapa Estado do Pará, destaque para Cumar u do Norte. 
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Segundo o IBGE, a população do município de Cumaru do Norte em 2010 

era de 10.466 habitantes, sendo 2.711 habitantes na área urbana, correspondendo a 

25,9% e 7.775 habitantes na zona rural, correspondendo a 74,1%. Para o ano de 

2013, o IBGE estimou para o município uma população de 11.704 habitantes. 

 Tabela 1 – População estimada nas Agrovilas e Alde ia Indígena Caiapó 
 

LOCALIDADE POPULAÇÃO ESTIMADA 

Estrela do Pará 700 habitantes 

Estrela de Maceió 280 habitantes 

Brilhante 350 habitantes 

Romaria 250 habitantes 

Serra Azul 1500 habitantes 

Mata Verde 700 habitantes 

Projeto 200 habitantes 

Colônia União 200 habitantes 

Aldeia Indígena Caiapó 1900 habitantes 

: 

 

3.3 ASPECTOS FISIOGRÁFICOS: 

 

3.3.1 Características do solo e capacidade produtiv a 

 

3.3.1.1 Clima:  

Tropical úmido com inverno seco, tipo Aw,(classificação Koppen). A 

temperatura média anual oscila entre 24° a 25°C. O semestre mais chuvoso 

compreende os meses de novembro a abril (100 a 150 dias de chuva), registrando 

uma precipitação anual de 1.750 a 2.250mm. 
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3.3.1.2 Hidrografia 

Em Cumaru do Norte, o principal curso d água é o rio Fresco, afluente do 

Xingu pela margem direita, que forma quase a totalidade da bacia hidrográfica do 

município. Seus principais afluentes são os rios Riozinho e Vermelho, todos pela 

margem direita (este último marcando limite norte com o município de São Felix do 

Xingu). Pela margem a esquerda são os rios da Ponte, Trairão e Juari (este último 

forma o limite leste com os municípios de Rio Maria e Redenção). (Fonte: IDESP) 

 

3.3.1.3 Geologia e relevo 

Geologicamente o municio de Cumaru do Norte apresenta Rochas do 

período pré-cambriano, representada pelos estratigráficos do complexo do Xingu 

(como granitos, granodiaritos, mignalitos, etc.), grupos Grão Pará (fospílitos, 

hematílicos, metabasílicos, etc.), formação Rio Fresco com seu componente Naja 

(argilitos, folhetos hulha, antracítica, etc.), Granitos serra dos Carajás (granitos 

porfiriticos com tendência alasquítica), supergrupo Uatamã com seus vulcanitos que 

constituem as fromações sobreiro (andesitos pórfiros) e Iriri (riolitos, Ignambritos, 

etc). Granito Velho Guilherme (granitos e granodioritos portadores de cassiterita) e a 

Formação Garotire (arenitos conglomeráticos, ortoquartzíticos). Subordinadamente, 

com ocorrências de sedimentos inconsolidados do Quaternário Recente ao longo 

das calhas dos principais cursos d’água, segundo estudos do IDESP, 1991. O relevo 

da fazenda vai de Suave Ondulado a Forte Ondulado 

 

3.3.1.4 Vegetação 

Predomina os cerrados, campos, florestas densas e floresta aberta (de 

cocal e cipoal), além de matas ciliares e florestas de galeria. 

Na propriedade, a vegetação nativa predominante, é encontrada ao longo 

dos leitos dos córregos (mata ciliar) e nas áreas de reserva. As matas ciliares 

encontram- se desprovidas de grande parte das espécies nativas, principalmente às 
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de grande porte. Encontra–se ainda nas matas de reserva espécies como: 

Castanheira, Massaranduba, Cedro Arana, Amarelão, Itauba, Favão e com menos 

frequência Mogno e Pau Brasil. 

 

3.3.1.5 Aspectos socioeconômicos 

A caracterização socioeconômica do município tem nos Setores 

Primários, Secundários e Terciários as principais atividades desenvolvidas. Setor 

Primário, referente às atividades agropecuárias, representam a principal fonte de 

geração de renda do município, com um percentual de 61,69% do PIB municipal. O 

Setor Secundário (indústrias), com 3,42% e o Setor Terciário (serviços), com 

34,89%. A produção agropecuária é responsável por uma adição, no Valor Interno 

Bruto de R$49.476 mil reais, a indústria obteve uma adição no Valor Interno Bruto de 

R$ 2.743 mil reais e os serviços, de R$ 27.976 mil reais (IBGE- 2010).  

A economia no município é baseada pecuária de corte extensiva em 

grandes propriedades e pecuária de leite e lavouras em pequenas propriedades 

constituídas em sua grande maioria em áreas de assentamentos federais. Culturas 

como arroz, milho, feijão, cana-de-açúcar, batata e mandioca são as principais 

fontes de geração de renda do município. A pecuária é bem desenvolvida, e é um 

fator importante para o crescimento da região. A piscicultura também tem 

interessado a pequenos proprietários que vem nessa atividade uma fonte de renda 

alternativa. O principal ramo da indústria é de desdobramento de madeiras, seguido 

pelo ramo de laticínios.  

De acordo com a contagem populacional de 2007, do IBGE, a densidade 

demográfica do município é de 0,20 hab/km².  

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é mensurado com base em 

três indicadores principais: educação, longevidade e renda. Varia numa escala de 0 

(nenhum desenvolvimento humano) a 1 (desenvolvimento humano pleno). Os locais 

em que o IDH chega até 0,499 são considerados de desenvolvimento humano baixo, 

com índices entre 0,500 a 0,799 são considerados de desenvolvimento humano 

médio e com índices de 0,800 a mais são considerados de desenvolvimento humano 
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alto. O município de Cumaru do Norte conforme PNAD (2000) possui IDH de 0,672, 

considerado médio. Os índices de desenvolvimento humano do município em 

relação à longevidade, educação e renda são de respectivamente 0,726, 0,706 e 

0,584 que também são considerados índices de desenvolvimento humano médio. 

No entanto, possui índice de desenvolvimento humano inferior ao mediano da região 

Sul do Pará, a qual pertence que é de 0,712.  

Analisando-se os componentes do índice observa-se que a Longevidade 

é o que possibilita elevar o indicador geral do município. 

Tabela 2 - IDH de Cumaru do Norte 

Município IDH IDH 

longevidade 

IDH 

Educação 

IDH 

Renda 

Cumaru do Norte 0,672 0,726 0,706 0,584 

Fonte: PNUD (2000) 

 

3.3.1.6 Agricultura 

A produção agrícola de Cumaru do Norte é bastante diversificada voltada 

tanto para o plantio da lavoura de subsistência, como o arroz, milho, feijão e 

mandioca, a fim de atender a população, como para as culturas com fins comerciais. 

Merece destaque a produção de mandioca, pois o município está entre os dez 

municípios com maior produção de mandioca do Brasil, cuja produção está sendo 

destinada não só mais ao abastecimento interno, pois começa a atingir o mercado 

externo. As culturas de cacau também começam a ser introduzidas no Município, 

com grande perspectiva de crescimento na economia local. 

 As principais colônias produtoras são: Mucura, Planta, Alto Alegre, Santa 

Rosa, Canadá, entre outras. 

Abaixo, tabelas com as principais lavouras cultivadas segundo o IBGE: 
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Tabela 3 - Lavouras Permanentes 

Produto Quantidade  

Cacau (em amêndoa) 46 toneladas 

Café (em grão) 55 toneladas 

Coco-da-baía 216 mil frutos 

Laranja 693 toneladas 

Mamão 150 toneladas 

Maracujá 320 toneladas 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2010. 

 

Tabela 4 - Lavouras Temporárias 

Produto Quantidade 

Abacaxi 180 mil frutos 

Arroz (em casca) 7.186 toneladas 

Cana-de-açúcar 2.800 toneladas 

Feijão (em grão) 840 toneladas 

Mandioca 5.250 toneladas 

Melancia 1.500 toneladas 

Milho (em grão) 7.920 toneladas 

Fonte: IBGE, Produção Agrícola Municipal 2010. 

 

3.3.1.6 Pecuária 

O desenvolvimento da Pecuária se torna cada vez mais frequente, na 

medida em que se observa a tendência cada vez maior da expansão da pecuária, 

em detrimento, ou mesmo do desaparecimento das culturas de subsistência. Outro 
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fato, que se deve ser mencionado é que essa atividade começa a produzir 

benefícios para a população, pela existência de unidade beneficiada dos derivados 

deste produto no município, na forma de um (01) laticínio, responsável por uma 

média de 20 empregos diretos e que compra produto de mais de 300 pequenos 

produtores rurais, conforme informações de seus proprietários. 

Tabela 5 - Principais rebanhos existentes em 2006 

Animais 

 

Efetivo rebanho (mil) Unidade 

Bovinos 550.712 cabeças 

Suínos 3.217 cabeças 

Eqüinos 2.693 cabeças 

Asininos 176 cabeças 

Muares 2.794 cabeças 

Ovinos 2.336 cabeças 

Galinhas 9.399 cabeças 

Galos, frangas, frangos e pintos 15.876 cabeças 

Caprinos 469 Cabeças 

Vacas ordenhadas 38.549 cabeças 

           Fonte: IBGE/2006  

Tabela 6 - Quantidade de produtos animais em 2006 

Descrição 

 

Quantidade 
(mil) 

Unidade 

Leite de vaca 27.948 Litros 

Ovos de galinha 38 Dúzias 

           Fonte: IBGE/2006  

 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE -PA 
Plano de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos - Diagnostico 

 
 

Av. dos Estados, nº 73 Centro Cumaru do Norte – PA 0xx 94 33091292/1293 
E-mail: sematcumaru@hotmail.com 

16

3.3.1.7 Estabelecimentos Comerciais 

O setor comercial é quase que totalmente composto de pequenas 

empresas, atendendo o mercado local. Cumaru do Norte, assim como outros 

municípios brasileiros, tem concentração de renda em uma pequena camada social, 

que se dedica à agricultura, à agropecuária e a indústria de pequeno porte. 

 

3.3.1.8 Meio de Comunicação 

A recepção de sinal de TV aberta no município é feita por retransmissão a 

partir de uma antena que transmite apenas sinal da Rede Globo. Os demais canais 

são acessíveis somente a partir de antenas parabólicas. Com relação ao sistema de 

telefonia, a sede do Município é atendida pelas Operadoras Oi (telefonia fixa) e 

VIVO (telefonia celular). 

Também existem na sede do Município agentes provedores de internet, 

ligados a provedores da cidade de Redenção (PA). 

Não há nenhuma emissora de rádio instalada no Município. A população 

rural tem hábito de ouvir a rádio Nacional de Brasília. 

 

3.3.1.9 Saúde e Saneamento 

Primeiramente a saúde era entendida como sendo o estado de ausência 

de doença, tendo o médico, como agente, atuando em um hospital. Neste modelo, o 

centro das atenções era a patologia em si. O Controle de sua evolução e o retorno 

ao estado de não doença eram os objetivos de todas as atividades. Com o 

desenvolvimento de novas habilidades e conhecimentos a Medicina foi se 

fragmentando, dando origem e espaço para outros profissionais de saúde. A 

atividade ambulatorial se somou às desenvolvidas em ambientes hospitalares e 

desta integração surge a noção de sistema de saúde. Aos aspectos físicos, ou 

biológicos, foram sendo agregados os psicológicos e os sociais, igualmente 

reconhecidos como causas de doenças. Desta forma, a saúde de um simples estado 

de ausência de doença, passou a ser entendida como sendo um estado de bem 
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estar físico, mental e social. Não obstante, o grande avanço que esta nova definição 

trouxe para a compreensão do fenômeno saúde, a visão ainda era estática.  

A noção de que a saúde é um processo continuado e interdependente de 

preservação da vida, criou uma nova dimensão social. A saúde passou a ser 

também um processo de cidadania. Assim, todos os cidadãos têm direitos e 

deveres. A saúde, dentro deste enfoque é consequência de ações realizadas em 

toda a sociedade. Isto não exime o Estado e o cidadão de suas responsabilidades, 

mas agrega uma variável fundamental de respeito ao individuo, doente ou sadio, 

através do compromisso social solidário na consecução do objeto maior de garantir 

condições dignas de vida a cada ser humano.  

Este modo de entender a saúde abrange aspectos individuais e coletivos, 

envolvendo questões ambientais e sociais. Sendo um Município preocupado com a 

saúde de seus munícipes, a administração exerce papel fundamental no cuidado 

com a saúde, tanto na parte de promoção, prevenção e recuperação, através de 

programas de saúde pública, como os agentes comunitários e PSF, possuindo 

também diversos convênios com hospitais regionais.  

De acordo com dados fornecidos pelo DATASUS, o município de Cumaru 

do Norte, em 2003, dispunha de um total de 06 (seis) estabelecimentos de saúde, 

sendo uma unidade mista, 04 (quatro) postos de saúde e um centro de saúde.  

    Tabela 7 - Esfera administrativa 

Descrição Total 

Municipal 6 

Serviços Públicos 6 

Serviços Privados 0 

Total Geral 6 

Datasus/cnes/2008 
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Tabela 8 - Tipos de unidade 

Descrição Total 

Unidade Mista 1 

Posto de Saúde 4 

Centro de Saúde 1 

Total Geral 6 

Datasus/cnes/2008 

 

Tabela 9 - Serviços especializados 

Descrição Total 

Estratégia de Saúde da Família 3 

Regulação de Serviços de Saúde 1 

Serviço de Atenção ao Paciente com Tuberculose 4 

Serviço de Atenção ao Prenatal Parto e Nascimento 4 

Serviço de Atenção Domiciliar 1 

Serviço de Controle de Tabagismo 2 

Serviço de Diagnóstico por Imagem 1 

Descrição Total 

Serviço de Diagnóstico por Laboratório Clínico 1 

Serviço de Urgências 1 

Serviço de Vigilância em Saúde 4 

Total Geral 22 

Datasus/cnes/2008 

  

Tabela 10 – Rede pública municipal de saúde – recur sos humanos - 2008 

Especializações                              Funcionários 
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                                                         (abs) 

Médico 

Médico veterinário 

Auxiliar de enfermagem 

Auxiliar de consultório dentário 

Auxiliar lab. Análises clínicas  

Auxiliar administrativo 

Agente comunitário e de saúde 

Assistente técnico adm 

Atendente ambulatório/clínica 

Técnico de enfermagem 

Técnico lab. farmácia 

Enfermeiro saúde da família 

Bioqímico/Farmacêutico 

Cirurgião dentista 

Visitador/auxiliar de sanitarista  

Total 

9 

1 

12 

3 

1 

7 

22 

4 

3 

4 

1 

4 

2 

3 

1 

77 

                                  Datasus/cnes/2008 

Tabela 11 - Especialidades médicas 

Descrição Existente SUS Não SUS 

Clínico    

Clinica Geral 5 5 0 

Obstétrico    

Obstetrícia Clínica 2 2 0 

Pediátrico    

Pediatria Clínica 2 2 0 

Sumário 

Total Clínico Cirúrgico 5 5 0 
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Total Geral 9 9 0 

Datasus/cnes/2008 

 

Tabela 12- Equipamentos existentes e em funcionamen to 

Equipamentos Existentes Em Uso 

Equipamentos de Diagnóstico por Imagem 2 2 

Equipamentos de Infra-Estrutura 3 3 

Equipamentos de Odontologia 15 15 

Equipamentos para Manutenção da Vida 2 2 

Outros Equipamentos 2 2 

Total Geral 24 24 

Datasus/cnes/2008 

 

3.3.1.10 Educação  

A educação se constitui como direito fundamental e essencial do ser 

humano, e diversos são os documentos que corroboram com tal afirmação. A Lei de 

Diretrizes e Bases para a Educação Nacional, afirma que “é direito de todo ser 

humano o acesso à educação básica”, assim como a Declaração Universal dos 

Direitos Humanos que estabelece que “toda pessoa tem direito à educação”. 

Verifica-se que a educação é um fator diferencial, uma vez que através dela o 

indivíduo tem maiores chances de conseguir trabalhos qualificados, além de 

participação ativa na vida democrática podendo desta forma, ter pleno conhecimento 

dos seus direitos e deveres de usufruir os mesmos. 

Em termos de infraestrutura na área de educação básica, conforme dados 

SEMEC (2008), o município possui 25 estabelecimentos de ensino, sendo 23 (vinte 

e três) deles municipal, 1 (um) estadual e 1 (um) particular. Devido a maior parte da 

população de Cumaru do Norte concentrar-se na área rural, cerca de 76%, o número 



 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE -PA 
Plano de Gerenciamento Integrado dos Resíduos Sólidos - Diagnostico 

 
 

Av. dos Estados, nº 73 Centro Cumaru do Norte – PA 0xx 94 33091292/1293 
E-mail: sematcumaru@hotmail.com 

21

de escolas nessa área também é maior, sendo de um total de 25 estabelecimentos 

de ensino, 20 estão na área rural do município.                 2. 

Tabela 13 - Estabelecimentos de ensino por categori a administrativa - 2008 

 NÚMEROS DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO 

FEDERAL ESTADUAL  MUNICIPAL  PARTICULAR  

U R U R U R U R 

CRECHE/ PRÉ-
ESCOLA 

    1 1   

ENSINO 
FUNDAMENTAL  

    2 19   

ENSINO MÉDIO    1      

SUPERIOR       1  

TOTAL 25 

            Secretaria Municipal Educação e Cultura 

 
 

Tabela 14 - Número de professores por área de atuação  

  
 Municipal  Estadual 

 Total 
 Urbana  Rural  Total  Urbana  Rural  Total 

 Pré-escolar 15 1 16  -  -  - 16 

 Fundamental  24  45  69  -  -  -  69 

 EJA 9 21 30  -  -  -  30 

 Total  37  52  89  -  -  -  89 

Secretaria Municipal de Educação e Cultura, 2012 

A taxa anual de reprovação do ensino fundamental das escolas de 

Cumaru do Norte em 2005 foi de 12,8%, ficando dois pontos abaixo da média 

nacional que é de 13% e cinco pontos abaixo da média do estado do Pará, que é de 
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17,9%. No entanto a taxa de reprovação no ensino médio foi de 3,8%, ficando bem 

abaixo da média nacional que é de 11,5%.  

Ainda no que refere a Educação a taxa de rendimento escolar, nos 

ensinos fundamental e médio do municipal foi de 68,4% e 68,9% respectivamente e 

evadidos 18,8% e 27,3%, ficando estes últimos bem acima da média nacional e 

estadual. 

O IDEB, indicador de qualidade da educação do município de Cumaru do 

Norte, calculado com base no desempenho dos alunos da rede pública na Prova 

Brasil, através de teste de leitura e matemática aplicado a cada dois anos nas 

turmas de 4ª e 8ª série do ensino fundamental (5º e 9º ano, onde o ensino 

fundamental já dura nove anos) e do 3º ano do ensino médio, e nas taxas de 

aprovação de todas as séries, não alcançaram as metas projetas pelo Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE) para o ano de 2007, onde deveriam atingir 

média de 2,8 para os anos iniciais e 2,7 para os anos finais do Ensino Fundamental 

conforme tabela abaixo, o que contribuirá para que o Brasil possa atingir a média 6 

em 2021, o equivalente ao desempenho dos países desenvolvidos numa avaliação 

internacional em 2003. 

 

Tabela 15 - IDEB  Cumaru do Norte 2005 a 2007 e pro jeções 
 

Ensino Fundamental 
IDEB Observado Metas Projetadas 

2005 2007 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Iniciais 2,7 2,5 2,8 3,1 3,5 3,8 4,1 4,4 4,7 5,0 

Anos Finais 3,4 2,7 3,4 3,6 3,9 4,3 4,7 4,9 5,2 5,4 

Prova Brasil e Censo Escolar 

Contudo, conforme novos dados divulgados pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP, para o ano de 2009, demonstra que 

o Município atingiu a meta projetada, conforme quadro abaixo: 
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Tabela 16 - IDEB  Cumaru do Norte 2007 a 2009 e pro jeções 

Ensino Fundamental 
IDEB Observado Metas Projetadas 

2007 2009 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019 2021 

Anos Finais 2,7 3,7 3,4 3,6 3,9 4,3 4,7 4,9 5,2 5,4 

Prova Brasil e Censo Escolar 

 
 
4 DIAGNÓSTICO ATUAL DA GESTÃO DE RESÍDUOS 
 
4.1 DIAGNÓSTICO OPERACIONAL 
 

4.1.1 Informações Gerais 

Com base na estimativa populacional projetada pelo IBGE de 11.704 

habitantes, no município de Cumaru do Norte (PA), considerando a produção per 

capita de 1,374 km/hab/dia, a geração de resíduos domésticos é estimada em 

aproximadamente 16 toneladas/dia, sendo em torno de 4,1 toneladas/dia na Sede 

do Município.  

Atualmente, a coleta, transporte e disposição final dos resíduos 

domésticos são de responsabilidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Turismo de Cumaru do Norte.  

Com relação aos distritos, aldeias indígenas e agrovilas, é importante 

relatar que não há o controle de geração e destinação dos resíduos gerados, cuja 

coleta e destinação final são feitos por meios peculiares cada comunidade, a 

exceção da Agrovila da Colônia Mata Verde, cujos resíduos domiciliares são 

coletados por caminhão que sai da sede municipal a cada 15 dias. 

Nas Comunidades Serra Azul e Estrela do Pará, os resíduos são 

coletados por carroças movidas por tração animal e depositados nas proximidades, 

a céu aberto. 

Nas aldeias indígenas, os resíduos são despejados aleatoriamente, sem 

qualquer controle. 
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A destinação final dos resíduos gerados na sede municipal. É um lixão a 

céu aberto, distante aproximadamente 2 km da zona povoada. 

Quanto aos resíduos de serviço de saúde, gerados no Posto de Saúde 

municipal, estes são coletados por uma empresa terceirizada, sempre que 

necessário, em uma média de 2 coletas por mês. 

Os demais estabelecimentos que geram esse tipo de resíduos, tais como 

farmácias, destinam seus resíduos junto com o resíduo domiciliar. 

Cumaru do Norte não possui sistema de coleta seletiva. Contudo, existe 

um morador da cidade que explora os resíduos recicláveis depositados no lixão, 

principalmente peças de alumínio e ferro. 

Não há diferenciação quanto aos tipos de resíduos, sendo todos 

depositados no lixão da cidade, inclusive, restos vegetas e carcaças de animais 

mortos. 

 
 Figura 2 – Imagem da cidade de Cumaru do Norte 
 

 
  
 
 
 
 
 
                                                                                                   lixão 
 
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Fonte: Acervo do Autor. Imagem SPOT 2007 
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4.1.2 Resíduos Domiciliares (RD): 
 

4.1.2.1 Responsabilidade 

Na sede do Município, e em duas Agrovilas (Projeto e Mata Verde) a 

responsabilidade pela coleta é da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo. 

Em outras duas Agrovilas (Estrela do Pará e Serra Azul) A Prefeitura mantem um 

pequeno trator (girico) e uma carroça com tração animal para recolher os resíduos. 

4.1.2.2 Tipos de Acondicionamento 

Os resíduos domésticos e comerciais regra geral ficam acondicionados 

em sacos plásticos e dispostos em lixeiras em frente às residências ou comércio. 

Durante visita em campo, verificou-se que em alguns locais ocorre à disposição de 

resíduos de maneira incorreta, devido à inexistência de lixeiras ou simplesmente fora 

das lixeiras existentes.  

Nos locais de difícil acesso e de ocupações recentes, o caminhão da 

coleta não coleta os resíduos, os quais normalmente são queimados nas frentes das 

próprias residências. 

Nas ruas do centro da cidade, encontram-se lixeiras dispostas em pontos 

estratégicos, onde ocorre a maior circulação de pessoas. 

 

4.1.2.3 Sistemas de Coleta 

Sistema convencional, não há segregação dos resíduos. 

 

4.1.2.4 Frequência, horário e rotas de coleta. 

Frequência: diária, começando 7:00 horas da manhã até o final da tarde, 

sem planejamento rigoroso de uma rota de coleta. 
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4.1.2.5 Transporte 

Na sede municipal, na Agrovila Projeto e na Agovila Mata Verde, o 

transporte dos resíduos é feito em um único caminhão basculante, bem antigo, com 

mais de 15 anos. Na Agrovila Serra Azul é utilizado uma carroça com tração animal 

e na Agrovila Estrela do Pará, é utilizado um pequeno trator (girico). Nas demais 

Agrovilas e na Aldeia Indígena, não há transporte público para os resíduos. 

 

4.1.2.6 Processamento e destino final 

Os resíduos coletados não passam por qualquer tipo de processamento e 

são dispostos indevidamente, no caso da sede municipal, no lixão da cidade. Em 

algumas agrovilas são depositados em pequenos lixões e em pelo menos 4 

Agrovilas, os resíduos são queimados ou jogados aleatoriamente pelos moradores. 

 

4.1.2.7 Composição Gravimétrica dos Resíduos Domiciliares 

Os resíduos produzidos em Cumaru do Norte, a exceção dos RSS 

produzidos na Rede Hospitalar, são todos destinados para a área dos lixões da 

cidade e das Agrovilas, sem qualquer segregação. Esse fato de certa forma mascara 

a composição dos resíduos domiciliares, pois junto aos mesmos são encontrados, 

por exemplo, restos de vegetação e de minerais não metálicos utilizados na 

construção civil, elevando a representatividade do item “Outros”. 

Para a composição Gravimétrica dos RD produzidos na Sede do 

Município de Cumaru do Norte, foi utilizado o Método do “Destino Final”, escolhido 

após analise de material apresentado pela SEIDURB por ocasião da Oficina 

realizada em Belém-PA, nos dias 18 e 19 de setembro de 2013. 

Para realizar os trabalhos, das quatro viagens que o caminhão coletor 

realizou, foram separadas duas cargas, as quais foram despejadas em uma lona 

plástica, homogeneizadas e a partir de então separados os resíduos suficientes para 

encher uma caixa de fibra de vidro (utilizadas para armazenar água), com 

capacidade para 1.500 litros de água ou 1,5 m3 de volume. 
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Posteriormente, foram separados 5 (cinco) tambores, sendo 4 (quatro) de 

metal, com peso vazio unitário de 11 kg e 1 (um) de plástico, com peso vazio de 5,5 

kg, todos com capacidade para 100 litros de água, os quais foram utilizados para 

armazenar os resíduos após serem separados em seis categorias: Plástico; Matéria 

Orgânica; Metais; Vidros; Papel e papelão; e Outros. 

Após ter sua capacidade total preenchida, cada tambor foi pesado, 

utilizando-se uma Balança mecânica marca Globo, com capacidade para até 200 kg. 

Para os resíduos que não preencheram totalmente a capacidade do tambor, aos 

calculado o percentual de preenchimento, os tambores foram pesados e a carga 

anotada. 

Concluído o processo de pesagem, os dados foram tratados, a fim de 

serem extraídas informações tais como Peso Líquido (Peso bruto – tara); Percentual 

de cada grupo em relação ao total dos resíduos da amostra (Gravimetria); Volume 

dos resíduos da amostra e Peso específico. 

Para o cálculo da produção per capita de resíduos produzidos, foram 

utilizados as informações do peso líquido total do dia (média do peso dos resíduos 

das duas cargas pesadas multiplicado pelo total de viagens). Nesse caso para o 

Município de Cumaru do Norte, obteve-se uma produção per capita de 1,374 

kg/hab/dia. 

Tabela 17- Caracterização dos resíduos sólidos de C umaru do Norte 
 
Descrição  Peso 

Líquido 
(kg) 

Gravimetria  
(% P. Líq.) 

Volume  
(m3) 
 

% 
Volume 

Peso 
Especifico 
(Kg/m3) 

Plástico 42,00 18,75 0,480 32,00 87,500 
Matéria 
Orgânica 

63,00 28,13 0,148 9,87 425,676 

Metais 6,00 2,68 0,050 3,33 120,000 
Vidros 7,50 3,35 0,046 3,07 163,043 
Papel e  
papelão 

18,00 8,04 0,144 9,60 125,000 

Outros 87,50 39,06 0,632 42,13 138,449 
TOTAL 224,00 100,00 1,500 100,00 149,333 
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 Foto 01 – Caminhão basculante com resíduos para des carga 

 
 
 
 

Foto 02 – Balança utilizada na pesagem do material 
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 Foto 03 – Caixa utilizada para separação dos resídu os da amostra . 

 
 
 Foto 04 – Recipientes utilizados na separação dos r esíduos para  

pesagem. 
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4.1.2.8 Facilidades e Dificuldades encontradas 

Em municípios de pequeno porte e sem uma cultura de sustentabilidade 

instalada praticamente inexistem facilidades. Com relação às dificuldades 

encontradas, podemos citar a carência de pessoal capacitado, a falta de 

comprometimento dos servidores municipais encarregados da coleta, o pequeno 

número de servidores envolvidos no servido e a precariedade do transporte pela alta 

de caminhão próprio. 

 

4.1.3 Resíduos de Limpeza Urbana (RLU) 

 

4.1.3.1 Responsabilidade 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo; 

 

4.1.3.2 Tipos de Acondicionamento 

As servidoras encarregadas da varrição das vias públicas fazem 

pequenos montes de resíduos, em média a cada 50 metros, quando então os 

servidores do caminhão basculante recolhem esses resíduos utilizando tambores. 

 

4.1.3.3 Sistemas de Coleta 

Sistema convencional, sem segregação. 

 

4.1.3.4 Frequência, horário e rotas de coleta. 

As coletas são feitas diariamente, pela manhã. 
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4.1.3.5 Transporte 

Mesmo caminhão basculante utilizado para recolhimento de Resíduos 

Domiciliares. 

 

4.1.3.6 Processamento e Destino Final 

Os resíduos coletados não passam por qualquer tipo de processamento e 

são dispostos indevidamente no lixão da cidade. 

 

4.1.3.7 Facilidades e Dificuldades encontradas 

Em municípios de pequeno porte e sem uma cultura de sustentabilidade 

instalada praticamente inexistem facilidades. Com relação às dificuldades 

encontradas, podemos citar a carência de pessoal capacitado, a falta de 

comprometimento dos servidores municipais encarregados da coleta, o pequeno 

número de servidores envolvidos no servido e a precariedade do transporte pela alta 

de caminhão próprio. 

 
4.1.4  Resíduos de Serviço de Saúde (RSS) 
 

4.1.4.1 Tipos de Acondicionamento 

O lixo comum é acondicionado em sacos plásticos comuns. Já o material 

perfurocontante, é acondicionado em caixas de papelão próprias. 

 

4.1.4.2 Armazenamento, coleta, transporte e tratamento interno 

As caixas de materiais perfurocontantes são depositadas 

temporariamente em uma caixa de metal, com capacidade de 0,88 m3 

(comprimento: 1,5m; largura: 1,00m; altura: 0,80m), provida de tampa, também de 
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metal, localizada no pátio do Hospital Municipal, onde recebe o material 

perfurocortante de todo o Município. 

O transporte é feito em média a cada 15 dias, em carro próprio, tipo 

furgão, pela empresa MAS Locação e Serviços, com sede na cidade de Redenção 

(PA). 

Segundo informações do Sócio proprietário da empresa, Sr. Farlei, o 

resíduo hospitalar do Município de Cumaru do Norte, tem massa média aproximada 

de 900 km/mês.  

 
  Foto 05 – Lixo hospitalar encontrado na carga de RD  

 
 

4.1.4.3 Armazenamento externo 

Fica a cargo da empresa transportadora.  

 

4.1.4.4 Tratamento e Destino Final 

O RSS coletado tem como destino final um incinerador. 
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4.1.4.5 Facilidades e Dificuldades encontradas 

A maior dificuldade é a carência de empresas especializadas no 

tratamento e destino final para os RSS gerados em Cumaru do Norte. 

 

4.1.5 Resíduos industriais (RI) 

 

4.1.5.1 Acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destino final 

No município existem poucas indústrias (madeireiras, 1(um) laticínio e 1 

(uma) cerâmica); Os resíduos comuns são destinados ao lixão da cidade. Com 

relação aos demais resíduos, as madeireiras armazenam pó de serragem e restos 

de madeiras dentro das áreas de seus parques industriais, alguns procedem 

erroneamente a queima de materiais. Em outra situação, os restos de madeiras são 

utilizados por pequenas carvoarias e cerâmica. 

O Laticínio despeja seus resíduos decorrentes do processamento 

industrial do leite em uma lagoa de decantação e depois segue para um pequeno 

corpo hídrico nas proximidades e apesar de possuir um sistema de tratamento, o 

mesmo não funciona. Os demais resíduos são encaminhados para o lixão da cidade. 

 

4.1.6 Resíduos de Construção e Demolição (RCD) 

 

4.1.6.1 Acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destino final. 

Esses resíduos ocorrem ainda em pequena quantidade, pelo fato de 

existirem ainda grande quantidade de casas de madeira no município, cujos 

resíduos são normalmente queimados. Os RCD são coletados por veículos da 

Secretaria de Obras e despejados na área do lixão. 
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4.1.7 Resíduos sujeitos à logística reversa  

 Nenhum resíduo sujeito à logística reversa, tais como agrotóxicos, pilhas 

e baterias, pneus, óleos lubrificantes e produtos eletrônicos/componentes, possui 

acondicionamento, coleta, transporte e destino final de maneira correta, sendo todos 

despejados junto com o resíduo domiciliar no lixão da cidade. As únicas exceções 

são os agrotóxicos utilizados na zona rural, cujas embalagens os compradores 

evolvem às lojas revendedoras. 

4.1.8 Resíduos Volumosos 

 

4.2 DIAGNÓSTICO FINANCEIRO 

Nada obstante a boa vontade da atual administração em melhorar a 

qualidade de vida dos habitantes do município, Cumaru do Norte não foge à regra e 

o balanço receita/despesa está no limite. 

A estrutura existente para que os serviços de coleta, transporte e 

disposição final de Resíduos Sólidos está muito aquém do que é necessário para 

que o serviço consiga ser eficiente e dentro do que determina a legislação. 

Atualmente, o Município possui um gasto mensal de aproximadamente 

R$25.000,00 com os serviços ligados aos Resíduos Sólidos, numa média de R$-

2,00 por habitante, ou R$-52,00 por tonelada/mês, considerada a projeção 

populacional do IBGE para 2013, e a geração per capita de 1,374 kg/hab/dia.  

 

4.3 DIAGNÓSTICO LEGAL 

 

4.3.1 Lei Orgânica do Município 

A Lei Orgânica é uma lei genérica, elaborada no âmbito do município e 

conforme as determinações e limites impostos pelas constituições federais e do 

respectivo estado, aprovada em dois turnos pela Câmara Municipal, pela maioria de 

dois terços de seus membros. 
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É a lei maior do município. É através dela que os Municípios se 

organizam, e ela está para o município como a Constituição Federal está para a 

União. As leis orgânicas podem ser tidas como Constituições Municipais. 

No município de Cumaru do Norte, a lei orgânica do município é 

constituída pela Lei Municipal 006/93. 

4.3.2 Política Municipal de Saneamento Básico 

Muito embora o município de Cumaru do Norte não possua nenhuma Lei 

que defina as diretrizes para uma política de saneamento básico, possui a Lei 

Municipal 226/08, que estabelece a Política Ambiental no município. 

Na área de saneamento básico, através de Investimentos com recursos 

da FUNASA, a administração municipal está implantando rede de esgoto na sede do 

município, com objetivo, a princípio de atender aproximadamente 80% da população 

local. 

 

4.3.3 Lei de Diretrizes Urbanas (LDU) 

Por ser um município com menos de 20.000 habitantes, Cumaru do Norte, 

não possui Plano Diretor, contudo em 2011 teve aprovado pela Câmara Municipal e 

sancionada pelo Prefeito a Lei 272/2011, instituindo a Lei de Diretrizes Urbanas do 

Município. 

 

4.3.4 Plano Plurianual (PPA) 

O Plano Plurianual é o instrumento que orienta o planejamento e a gestão 

da administração pública para o período de 04 anos. No Plano Plurianual estarão 

definidas as metas físicas e financeiras para fins do detalhamento dos orçamentos 

anuais. De acordo com a Constituição Federal, o Projeto de Lei do PPA deve conter 

"as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de 

capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 

continuada". 
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 Deste modo, o PPA de Município de Cumaru do Norte/PA foi instituído 

pela lei municipal 253/2009 que dispõe sobre o Plano Plurianual para o período de 

2010 -20013. 

Na análise da referidas lei, as metas referentes ao serviço de limpeza 

pública encontram-se dentro das ações previstas para serem executadas pela 

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, dentro do item ´´Administração 

Geral``. 

 

4.3.5 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 

A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) é o instrumento legal e 

normatizador, de curto prazo, que orienta a elaboração e execução do Orçamento 

anual. Ela trata de vários outros temas, como alterações tributárias, gastos com 

pessoal, política fiscal e transferências do Estado. 
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