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Introdução 

Um dos maiores problemas atuais consistem na 

disposição final adequada dos resíduos sólidos, que 

se agrava pelo crescimento populacional e pelo 

grande produção de resíduos. 

A NBR 10004 (1987) define esses como resíduos 

nos estados sólido e semissólido, que resultam de 

atividades da comunidade de origem industrial, 

doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de 

serviços e de varrição. 

Existem diversos tipos de disposição final nas 

quais iremos enfatizar o dimensionamento do aterro 

sanitário na qual e composta por rejeitos e da 

compostagem que preconiza a matéria orgânica. 

De acordo Soares et al. (2007) o aterro sanitário é 

uma forma de disposição de resíduos sólidos 

urbanos no solo, baseada em critérios de engenharia 

e normas operacionais específicas. O local é 

normalmente recoberto por material de jazida, 

selecionado e compactado em níveis satisfatórios, 

evitando danos à saúde pública e minimizando os 

impactos ambientais. 

Compostagem é um processo biológico aeróbio de 

decomposição de matéria orgânica (animal ou 

vegetal), através do qual  microrganismos convertem 

a parte orgânica dos resíduos sólidos urbanos num 

material bioestabilizado, conhecido como composto 

orgânico. O composto resulta da degradação 

biológica da matéria orgânica em presença do 

oxigênio do ar, sob condições controladas pelo 

homem. 

Objetivo 

O espoco do trabalho foi o levantamento da 

quantidade populacional de dois quarteirões do 

Núcleo Marabá Pioneira, para dimensionar a 

localização apropriada para um aterro sanitário e de 

uma área de compostagem para os resíduos sólidos 

gerados na área em estudo. 

Materiais e Métodos 

A metodologia aplicada no presente trabalho foi um 

estudo observativo, descritivo e sistemático.  

Realizou-se uma analise superficial a respeito dos 

resíduos sólidos gerados em dois quarteirões do 

Núcleo Marabá Pioneira, do Município de Marabá- 

PA por meio da aplicação de um Check list . 

Utilizou-se de equações matemáticas para as 

lareiras da compostagem: área da base, cálculo da 

velocidade da lareira, comprimento e cálculo da 

quantidade diária de resíduo a ser coletado. No 

aterro fora utilizado as fórmulas:  

M = número de habitantes x 0,50/dia          Eq [1] 

V dia = toneladas dia/densidade média (compactada)                                                    

Eq [2] 

V (10 anos) = V dia x 365 dias x 10 anos         Eq [3] 

V (10 anos) = [ Eq. 03a] x 1,20 x (20%)            Eq [4] 

Resultados e Discussão 

Em relação a analise do Check list observou-se 

que há uma significativa movimentação de pessoas 

na área de estudo, logo, há um percentual 

significativo de resíduos gerados. 

A maioria dos estabelecimentos visitados afirma a 

existência do sistema de coleta e considera diária a 

frequência da mesma. 

Quatro dos sete estabelecimentos sugerem que 

essa coleta seja no período matutino, em virtude da 

grande geração que ocorre no mesmo e devido à 

frequência para alguns ser diária, esta seria a melhor 

sugestão. 

Não há por meio da maioria dos estabelecimentos 

o processo de segregação de resíduos, apenas dois 

realizam este processo e dentre estes, um doa os 

restos de comida para criadores de animais e as 

gorduras para produção de ração animal, o outro 

estabelecimento faz a segregação mas no ato da 
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coleta os resíduos voltam a se misturar devido a alta 

de coleta seletiva.  

Por meio da analise matemática para as lareiras 

obteve-se 1,85m para a área, 0,011t para a 

velocidade, 0,157kh para o comprimento e 

0,16352kg/hab/dia para a quantidade diária de 

resíduo a ser coletado. 

De acordo Soares et al. (2007) o estudo 

apresentou dados para ressaltar a importância do 

tratamento da compostagem, em que os produtos 

gerados na decomposição são: gás carbônico, calor, 

agua e matéria orgânica compostada ,ou seja, a 

compostagem produz matéria orgânica do lixo que 

surgem como uma nova forma de pensar do homem 

moderno.  

O Município de Marabá enquadra-se segundo 

IBGE (2010) como cidade de grande porte 233,6 > 

40.001 habitantes e apresenta a media per capital de 

geração de resíduos de 0,7 kg/hab/dia. 

Acerca desses dados obteve-se o número de 

habitante x 0,5/dia igual a 116,8,257, 17t²/m³ 

toneladas por dia, 938,561 toneladas em 10 anos e 

0,00528 toneladas em 10 anos e um acréscimo de 

20% isto em função da cobertura de argila que será 

alocada sobre as camadas de lixo, após a finalização 

de cada dia de trabalho do aterro. 

Em face do que foi abordado anteriormente, pode-

se constatar que o aterro sanitário do Município de 

Marabá ainda está em um processo de adaptação 

em relação ao tratamento dos resíduos produzidos 

neste, dando ênfase no Núcleo Marabá Pioneira. 

Conclusões 

No decorrer do trabalho, observou-se a 

importância da compostagem como medida de 

tratamento para os resíduos sólidos, principalmente 

da matéria orgânica. Porém, devido à escassez de 

educação ambiental, incentivos governamentais e 

delimitação da área adequada, este tratamento 

torna-se inviável até o presente momento para a área 

em análise. 

Outra maneira de destinação final de resíduos 

sólidos consiste no aterro sanitário, porém as 

informações do Geo Marabá acerca do município 

estão desatualizados acerca do funcionamento 

adequado  do aterro sanitário , desta forma o 

presente estudo surge para a criação de um aterro 

sanitário ou adequação  do já existente para receber 

os resíduos gerados pela população local e sob o 

efeito da sazonalidade nos dois quarteirões no 

Núcleo Marabá Pioneira e expandir tal projeto para 

demais áreas do município.  

____________________ 
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