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REFLEXÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS EM
OIAPOQUE/AP
O presente ensaio apresenta resultados parciais de uma pesquisa que
objetiva, dentre outros aspectos, analisar aspectos da gestão pública municipal
de Oiapoque/AP, essencialmente no que se refere à gestão dos resíduos
sólidos. Dessa forma, pretende-se refletir acerca da produção do espaço
urbano, mediante as políticas públicas municipais e as dinâmicas espaciais
locais.
A pesquisa, de caráter explicativo, parte do empírico e identifica o
problema público da produção/gestão dos resíduos sólidos. Com base na
perspectiva da análise espacial, cujas categorias analíticas permitem aprender
o espaço geográfico mediante sua forma, função e estrutura, em processo de
totalização, entende-se que os agentes socioespaciais, dentre eles o Estado,
tem papel relevante na produção e reprodução do espaço urbano (SANTOS,
1997). Daí a justificativa de um trabalho que busque refletir sobre a gestão dos
resíduos sólidos em Oiapoque/AP.
O município de Oiapoque está localizado na porção setentrional do
estado do Amapá, numa situação de fronteira com a Guiana Francesa (SILVA,
2014). Mediante a perspectiva desenvolvimentista vinculada à lógica de
reprodução do capital e o consumismo, Oiapoque se insere no contexto do
estado do Amapá, como importante meio de ligação com a Europa.
Por outro lado, a gestão pública municipal, vê-se diante do problema da
produção de resíduos sólidos em quantidade crescente, especialmente quando
se considera que a população da cidade é de aproximadamente 14 mil
habitantes (IBGE, 2010). Sobre esse aspecto, deve-se considerar o que diz
Paulo (2013), quando afirma que os fatores que determinam a produção de
resíduos sólidos são vinculados às atividades econômicas (agricultura,
indústria, comércio, mineração) e ao crescimento demográfico. Contudo, como
bem lembra a autora (Ibdem, idem), o principal fator antecedente da produção
de resíduos sólidos, está relacionado à condição socioeconômica da
população. Em outras palavras, a quantidade e a composição dos resíduos
produzidos nas cidades variam de acordo com seu nível de desenvolvimento
econômico, com sua população e seus diferentes níveis sociais. Nesse sentido,
há de se considerar o que diz Alier (2014), quando afirma que mesmo com o

crescimento do setor de serviços, o consumo de energia e de materiais
aumenta. Ou seja, mais consumo de materiais e energia significa mais
produção de resíduos sólidos.
Outro aspecto que propicia o grande número de produção, bem como a
composição dos resíduos sólidos em Oiapoque, diz respeito a dois importantes
fatores: sua localização distante cerca de 600 km da capital do estado
(Macapá), cujo acesso se dá pela rodovia BR 156, com cerca de 100 km de
sua extensão não pavimentada (SILVA, 2014), o que, em certa medida,
estimula o consumo de produtos alimentícios industrializados, e, portanto, com
maior durabilidade; bem como, a pouca disponibilidade de variedades de
produtos hortifrutigranjeiros, devido aos pouquíssimos investimentos na
agricultura familiar em todo o estado do Amapá. Em assim sendo, a produção
de resíduos sólidos, provenientes do consumo pela população urbana de
Oiapoque é bastante elevada. Nessa cidade são produzidas diariamente cerca
de 12 toneladas de resíduos.
Diante dessa problemática, como se sabe que cabe aos governos
municipais se adequarem à Política Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos
(Lei Federal nº 12.305, de 02 de agosto de 2010), evidencia-se que pelo menos
no que tange a não geração e a redução de resíduos sólidos em Oiapoque,
não condizem com o que preconiza a Política Nacional (BRASIL, 2010). Somese a isso, o fato de que, não há programas, ou projeto capitaneados nem por
parte do poder público, nem por iniciativa privada, que sinalizem para que em
curto/médio ou longo prazo haja reutilização, reciclagem e tratamento dos
resíduos sólidos nesse município.
Sobre a disposição final dos rejeitos dos resíduos sólidos em Oiapoque,
constata-se que está longe de ser ambientalmente segura, como preconiza a
Lei Federal 12.305. Nesse município não há aterro sanitário, os resíduos
sólidos produzido na cidade são recolhido pela Prefeitura, de maneira irregular
e encaminhados para uma área a céu aberto denominada de “Lixeira Pública”.
A terra rural para onde são levados os resíduos, legalmente é de propriedade
da União, mas com direito de posse adquirido por particular. Para o uso, pela
Prefeitura, são utilizados 12ha a partir de contrato que vigorará até janeiro de
2016. Quanto ao processo de implantação do aterro sanitário, a Prefeitura
informou que nenhuma área no município foi liberada pelos órgãos ambientais.

É comum se ver veículos que transportam os resíduos sólidos enfileirados nas
proximidades da entrada da “Lixeira Pública” aguardando autorização para
despejá-los.
Entrevistas realizadas dão conta que em 2014, o prefeito de São Jorge,
a cidade vizinha de Oiapoque, localizada na Guiana Francesa, demonstrou
interesse em construir em seu território uma “usina de lixo”. Contudo,
considerando que o custo-benefício não seria viável, do ponto de vista
econômico, solicitou assinatura de termo de parceria, no qual a Prefeitura de
Oiapoque se comprometeria em arcar com os custos do transporte dos
resíduos produzidos desse município até São Jorge. O acordo não foi firmado
e, mais uma vez, a gestão do dos resíduos sólidos de Oiapoque mostrou-se
ineficiente e ineficaz.
Diante do exposto, algumas considerações apontam, não para o
esgotamento do debate sobre o tema no território em tela, pelo contrário, para
reforçar a necessidade de aprofundar a pesquisa que dê conta de apontar
aspectos da realidade local.
A situação geográfica de Oiapoque, não pode ser desconsiderada
quando se pretende analisar, ou fazer gestão dos resíduos sólidos. Isso,
também, porque a própria produção e reprodução desse espaço urbano
acontece mediante os princípios capitalistas, cujo consumismo é o seu mote.
Considerando que desde os anos 1990, a administração urbana, nos
países de capitalismo tardio, passou de um caráter de gerenciamento, para o
de empresariamento (HARVEY, 1996), a gestão dos resíduos sólidos carece
ser inserida na agenda da gestão pública municipal.
Ao que se percebe, há uma distância muito grande entre o que o que
preconiza a legislação brasileira no que tange à gestão dos resíduos sólidos e
a realidade em Oiapoque.
Questões permanecem, as quais necessitam de estudos mais
aprofundados. Contudo, espera-se, com esses primeiros apontamentos, trazer
o tema à tona e contribuir para a discussão.
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