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RESUMO - O presente artigo tem como objetivo fazer uma análise sobre a gestão dos resíduos sólidos na 

cidade de Marabá. Entender se de fato o aterro sanitário está apto para receber os resíduos sólidos da 

cidade, assim como se sua estrutura pode ser classificada como aterro sanitário e se não possui riscos à 

saúde da população ou riscos ambientais, haja vista que um aterro sanitário necessita de toda uma estrutura 

especifica para não haver contaminação do solo por meio da decomposição dos resíduos e 

consequentemente impactos ambientais sobre a população do seu entorno.  O trabalho passou por vários 

procedimentos metodológicos, como pesquisa a literatura sobre o assunto, entrevista com aplicação de 

questionário com o secretário municipal de Urbanismo e Planejamento de Marabá, e por fim visita in locus 

ao aterro sanitário da cidade. Ao final foi possível fazer uma análise sucinta sobre os resultados e aferir que 

o cujo “aterro sanitário” pode ser classificado como aterro controlado por não exercer os parâmetros para 

a gestão dos resíduos, e a partir da perspectiva socioambiental como a falta de uma gestão eficiente acarreta 

problemas sociais e ambientais para a cidade de Marabá.  

PALAVRAS-CHAVE: aterro sanitário, gestão dos resíduos, socioambiental.  

 

 

 

1. INTRODUÇÃO  

 

A questão dos Resíduos sólidos não é uma discussão recente no Brasil, há várias pesquisas e 

levantamentos de dados e Planos que permitem analisar como ocorre o gerenciamento dos resíduos 

sólidos e como deve ocorrer a gestão dos mesmos nos municípios brasileiros, uma das atribuições 

dos municípios está a de coletar e dispor corretamente de seus resíduos. O Plano Nacional de 

Resíduos Sólidos elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente, o Manual de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos, cartilha elaborada pelo governo Federal, a Pesquisa Nacional de Saneamento 

                                                        
1 Graduanda no curso de licenciatura plena e bacharelado em Geografia na Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará. 
2 Graduanda no curso de Licenciatura Plena e Bacharelado em Geografia na Universidade Federal do Sul e Sudeste do 

Pará. 
3 Professora orientadora da disciplina Fundamentos de Pedologia, Doutora em Geografia pela Universidade Federal do 

Ceará- UFC. 
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básico realizado pelo IBGE entre outros planos elaborados por esses  entes federativos brasileiros 

tem grande relevância sobre o assunto.  

Uma vez que trazem informações seja pelos aspectos ligados à veiculação de doenças e, 

portanto, à saúde pública; seja pela contaminação dos solos, dos cursos d'água e lençóis freáticos na 

abordagem ambiental, ou mesmo na gestão e planejamento ambiental e territorial que emanam assim 

diretrizes para uma gestão eficiente nas esferas estaduais e municipais para solucionar os problemas 

nas cidades acerca dos resíduos sólidos.  

Assim, quando se fala sobre gestão dos resíduos sólidos: 

 

Especificamente, no que se refere aos resíduos de origem doméstica ou de varrição e 

limpeza pública, a responsabilidade pela gestão dos serviços de limpeza urbana e o manejo 

de resíduos sólidos é municipal. Outros tipos de resíduos são passiveis de serem geridos 

com diferentes níveis de intervenção ou acompanhamento para preservar os interesses da 

coletividade quanto à promoção da saúde, buscando-se a melhoria da qualidade de vida. 

(M. das cidades, 2009, p. 298)  

 

Portanto, cabe ao poder municipal o manejo racional dos resíduos sólidos bem como o 

conhecimento das características físicas, químicas e biológicas dos resíduos sólidos para adotar um 

modelo de gestão adequado.  

Assim, o presente artigo tem como objetivo fazer uma análise sobre a gestão dos resíduos 

sólidos na cidade de Marabá, uma gestão pautada no ponto de vista socioambiental  que vem se 

tornando assunto de fundamental importância na sociedade, e uma das grandes dificuldades que 

estão relacionadas à esse meio, é a ausência de um planejamento que permita maior qualidade 

ambiental e social nas cidades. Pensando nisso abordaremos o gerenciamento dos resíduos sólidos 

por meio do poder  público tendo como nosso objeto de estudo o aterro sanitário de Marabá. O artigo 

inicialmente foi pensado como avaliação da disciplina Fundamentos de pedologia no curso de 

geografia, o que nos levou a pensar a gestão dos resíduos sólidos sendo de extrema importância para 

desencadear uma discussão social e ambiental a partir do levantamento de dados aqui apresentados, 

que poderá ser utilizados na intervenção e criação de políticas públicas que possam gerir um 

planejamento ambiental e gestão territorial integrado para o desenvolvimento da cidade de Marabá.  
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2. ÁREA DE ESTUDO 

 

O município de Marabá pertence à mesorregião Sudeste paraense e à microrregião Marabá. 

Segundo o último censo do IBGE 2010, a população do município gira em torno de 233.669 

habitantes distribuídos em uma área de 15.128 Km², sua economia é oriunda da agropecuária, 

indústrias e comércio de bens e serviços. O perímetro urbano de Marabá está distribuídos em cinco 

núcleos que compõem o espaço urbano: Marabá Pioneira; Nova Marabá; Cidade Nova; São Felix e 

Morada Nova.  

 Marabá apresentou um grande crescimento populacional nos últimos três anos, devido 

promessas de instalações de novos empreendimentos que absorveriam muita mão de obra. Esse 

rápido crescimento populacional aliado ao despreparo do município para receber tal demanda, fez 

com que o Poder Público local enfrentasse graves problemas na prestação de serviços públicos e 

dentre eles, destacaremos a gestão dos resíduos sólidos que é foco da pesquisa. 

 A área destinada ao aterro sanitário, localiza-se no distrito industrial da zona urbana de 

Marabá (Figura 1), a distância do local para a zona urbana de 15 km, distância aceitável, Segundo 

Rafael e Witold (2007), a distância dos aterros sanitários do perímetro urbanos visa afastar os 

impactos ambientais gerados pelos resíduos sólidos na natureza. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA  

 

Segundo a Associação Brasileira de Normas Técnicas (2004 p. 01) – ABNT – define o lixo 

como os "restos das atividades humanas, considerados pelos geradores como inúteis, indesejáveis 

ou descartáveis,  podendo-se apresentar no estado sólido, semi-sólido 4 ou líquido, desde que não 

seja passível de tratamento convencional. 

O Manual de Resíduos sólidos (2011 p. 25) define “resíduo sólido ou simplesmente "lixo" é 

todo material sólido ou semi-sólido indesejável e que necessita ser removido por ter sido 

considerado inútil por quem o descarta, em qualquer recipiente destinado a este ato”.  

No entanto, quando pensamos as duas definições aqui citadas  

 
Há de se destacar, no entanto, a relatividade da característica inservível do lixo, pois aquilo 

que já não apresenta nenhuma serventia para quem o descarta, para outro pode se tornar 

matéria-prima para um novo produto ou processo. Nesse sentido, a ideia do 

reaproveitamento do lixo é um convite à reflexão do próprio conceito clássico de resíduos 

                                                        
4 Entende-se como substâncias ou produtos semi-sólidos todos aqueles com teor de umidade inferior a 85%. 

Fonte: Google Earth; IBGE 2010. Geoprocessamento: LIMA, 2017. 
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sólidos. É como se o lixo pudesse ser conceituado como tal somente quando da inexistência 

de mais alguém para reivindicar uma nova utilização dos elementos então descartados 

(Manual de resíduos sólidos, 2011, p. 25). 

 

Portanto, se tratando da classificação dos resíduos sólidos, a mais comum são quanto aos 

riscos potenciais de contaminação do meio ambiente e quanto à natureza ou origem. Existem 

diversos tipos de resíduos sólidos, o residencial, comercial, público, hospitalar, industrial, entre 

outros, contudo nesse artigo trataremos apenas do lixo que é depositado no aterro sanitário de 

Marabá que se trata de resíduos sólidos urbanos que se trata de lixo doméstico ou residencial, lixo 

comercial e lixo público.  

Para um melhor entendimento é necessário fazer a diferenciação dos locais de disposição 

final dos resíduos sólidos. Segundo a Fundação Estadual do Meio Ambiente (2006) que caracteriza 

os locais de disposição final do lixo, temos as seguintes definições:  

 Lixão: é uma forma inadequada de disposição final de resíduos sólidos, caracterizada pela sua 

descarga sobre o solo, sem critérios técnicos e medidas de proteção ambiental ou à saúde pública. 

É o mesmo que descarga a “céu aberto”. 

 Aterro Controlado: é uma técnica de disposição de resíduos sólidos no solo, sem causar danos 

ou riscos à saúde pública e a segurança minimizando os impactos ambientais, o método utilizado 

para confinar os resíduos sólidos é cobri-los com uma camada de material inerte a cada término 

da disposição, Com essa técnica de disposição produz-se, em geral, poluição localizada, não 

havendo impermeabilização de base (comprometendo a qualidade do solo e das águas 

subterrâneas), nem sistema de tratamento de percolado (chorume mais água de infiltração) ou de 

extração e queima controlada dos gases gerados. 

 Aterro Sanitário5: técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos 

à saúde pública e ao meio ambiente, minimizando os impactos ambientais. Tal método utiliza 

princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos à menor área possível e reduzi-los ao 

menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada trabalho, 

ou intervalos menores se necessário.  

                                                        
5Todo projeto de aterro sanitário deve ser elaborado segundo as normas preconizadas pela Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), que descreve as diretrizes técnicas dos elementos essenciais aos projetos de aterros, (NBR 

8419). 
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 Compostagem: equipamento que realiza a decomposição biológica do material orgânico contido 

no lixo.  

4. MATERIAS E MÉTODOS 

   

O Presente trabalho passa por um processo de elementos que foram fundamentais para a 

pesquisa atual, pensar a gestão dos resíduos sólidos na cidade de marabá onde foi necessário um 

arcabouço teórico sobre os resíduos sólidos, Assim, foi utilizado pesquisa bibliográfica sobre o 

tema, após a apropriação dos conceitos partimos para o campo onde foi necessário a visita a 

Secretária de Planejamento e entrevista como o secretário onde foi possível a aplicação de 

questionário e solicitar visita in locus ao aterro sanitário de Marabá, onde foi possível fazer registros 

fotográficos e fazer as devidas observações que seguem abaixo. A pesquisa tem relevância para a 

área socioambiental pois aborda como a gestão e manejo dos resíduos sólidos podem afetar 

diretamente o meio ambiente e a sociedade civil tendo consequências desastrosas quando não há o 

devido planejamento. Os dados aqui expostos de forma qualitativa mostrando os resultados que 

podem ter relevância para todos os públicos, sendo importante para as tomadas de decisões por 

gestores locais, estudantes ou qualquer pessoa que se interesse pelo assunto. Para uma pesquisa bem 

fundamentada foram usadas referências da ciência geográfica, como documentos de domínio 

público. Foi utilizada software livre Quantum Giz Qgiz 2.18.12 possibilitando a coleta, edição, 

armazenamento e gerencia de dados espaciais, assim como exploração, análise geográfica e 

visualização dos dados para em seguida ser confeccionadas as figuras e mapas contidas no trabalho.  

 

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A questão dos resíduos sólidos de Marabá e seu local de disposição seguem os parâmetros 

das orientações básicas para a Operação de Aterro Sanitário (FEAM,  2006, p.16). 
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Poderão ser dispostos no aterro sanitário os resíduos sólidos de Classe II - Não-Inertes6 - 

segundo as definições apresentadas na NBR 10.004/1987 da ABNT. Sob nenhuma hipótese 

deverão ser recebidos resíduos sólidos de Classe I7, classificados como perigosos. 

 

No município de Marabá o aterro tem 12 anos, seu tempo de vida já está esgotado, pois 

atingiu o limite máximo de deposição de resíduos, contudo continua-se ainda a encaminhar os 

resíduos para o aterro, já que o município não conta com uma nova área para disposição final dos 

resíduos sólidos, mas segundo o secretário de Planejamento existe a proposta para a ampliação do 

mesmo.  

A prefeitura se encarrega da coleta de lixo da cidade aos resíduos residênciais  e públicos8  

levando ao seu destino final. Já os resíduos sólidos comerciais são responsabilidade do comércio e 

empresa a qual pertencem, segundo informações do secretário de planejamento da cidade, o não 

recolhimento do lixo pode acarretar multa.  

O transporte de coleta dos resíduos sólidos é feita por empresa particular, pois a prefeitura 

até o momento atual não detém de transporte próprio para fazer a coleta.    

Já o lixo hospitalar da cidade não é destinado para o aterro, pois o mesmo não conta com 

estrutura para receber esse tipo de resíduo. Uma empresa particular cuida do lixo hospitalar, 

levando-o para outra área da cidade com uma estrutura equivalente. 

Atualmente o município conta com 17 caminhões coletores do lixo residenciais, segundo 

o secretário de Saneamento de Marabá, todos os caminhões estão em pleno funcionamento e os 

mesmos fazem duas viagens por dia em cada distrito da cidade de Marabá, coletando em média 400 

toneladas de lixo por dia. 

A área de disposição final dos resíduos sólidos de Marabá aproxima-se as características 

de um aterro controlado, pois o espaço destinado a deposição dos resíduos sólidos não conta com 

                                                        
6 São os resíduos que podem apresentar características de combustibilidade, biodegradabilidade ou solubilidade, com 

possibilidade de acarretar riscos à saúde ou ao meio ambiente. 
7 São aqueles que, em função de suas características intrínsecas de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 

toxicidade ou patogenicidade, apresentam riscos à saúde pública através do aumento da mortalidade ou da morbidade, 

ou ainda provocam efeitos adversos ao meio ambiente quando manuseados ou dispostos de forma inadequada. 

 
8 São os resíduos presentes nos logradouros públicos, em geral resultantes da natureza, tais como folhas, galhadas, 

poeira, terra e areia, e também aqueles descartados irregular e indevidamente pela população, como entulho, bens 

considerados inservíveis, papéis, restos de embalagens e alimentos 
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estruturas necessárias para ser classificada como aterro sanitário. Assim que é feita a coleta, os 

caminhões se encaminham até a área de disposição dos resíduos sólidos, onde é acoplado em células 

e aterrado, não há a impermeabilização do solo, ou quaisquer outras medidas para garantir que o 

lençol freático não seja contaminado pelo Chorume9 advindo da decomposição do material 

orgânico. Atualmente o aterro não conta com uma balança, pois se encontra danificada, o que 

impossibilita pesar os caminhões determinar exatamente a quantidade de resíduos produzidos, o 

cálculo pode ser feito apenas por meio de estimativas.  

Na visita ao local foi possível observar que não há separação do lixo (imagem 1), assim 

como não existem cooperativas de reciclagem de resíduos sólidos na cidade. A compostagem que é 

um dos meios de aproveitamento da matéria orgânica para produção de adubos também não existe. 

É possível observar que apenas uma das área do local de deposição dos resíduos sólidos é feita a 

compactação do resíduos, área destinada a deposição de lixos públicos, tais como folhas, galhadas, 

aqueles descartados indevidamente pela população.  

 A prefeitura detém apenas um trator de esteira para compactação dos resíduos sólidos 

do local (imagem 2), na visita ao local é observado que as células que teriam a função de separação 

da matéria orgânica não passam por processo de compactação a um tempo, assim, o esgotamento 

das células é proeminente. É notório que a area está condenada a permanecer como o local de 

destinação de resíduos sólidos da cidade, uma vez que não há mobilização por parte das autoridades 

municipais para a escolha de um novo local. Assim, a vulnerabilidade da área compromete a sáude 

pública, pois apesar do local de destinação dos resíduos está 15 km da Zona Urbana da cidade, os 

vetores existentes no local deixam a população vulnerável a doenças.  

No que tange a problemática da precária gestão recai tambem no comprometimento da 

questão ambiental, que se trata da contaminação do solo e do lençol freático, do rio Itacaiúnas pelo 

chorume do aterro sanitário, em função da deficiência de gestão para garantir a sustentabilidade 

ambiental do espaço. 

 

 

 

                                                        
9 Chorume pode ser classificado como líquido de cor escura, odor desagradável e muito poluente, resultante da 

decomposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos. 
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6. PENSANDO OS SOLOS NA PERSPECTIVA DOS ATERROS SANITÁRIOS  

 

Os solos do município de Marabá são classificados em: Argissolo vermelho-amarelo 

distrófico10; Latossolo 11vermelho-amarelo distrófico; neossolo12 litófico distrófico e Massa d’agua 

continental ou solos aluviais.  

 Quando falamos em resíduos sólidos logo é trazido a discussão do solo, pois é o principal 

elemento ambiental que sofre influência em sua composição física, química e biológica quando não 

havendo os devidos cuidados para a sua conservação. “Os solos desempenha um papel central de 

atenuador natural, por meio de processos físicos de filtragem, adsorção, biodegradação e 

precipitação química” (BRADY, 2013, p. 617).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IBGE, 2010; EMBRAPA, 2013. Geoprocessamento: SILVA, 2017 

                                                        
10 Argissolos: podem ser rasos ou muito profundos, com alta e baixa saturação por bases, arenosos ou muito argilosos 

em superfície e as transições de textura podem ser graduais ou abruptas.  

(Lepsch, 2010, p. 101) 
11 Latossolos: consistência muito friável, alta porosidade e colorações que varia de avermelhada e amareladas, textura 

varia de média para muito argilosa. (Lepsch, 2010, p. 96) 

  
12 Neossolos: são definidos pelo material mineral ou orgânico que os constitui, podem ser constituídos tanto de 

sedimentos aluviais recentes ou de rocha em decomposição ou de areias constituídas de minerais primários. (Lepsch, 

2010, p. 114) 
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Os solos presentes no município de Marabá que principalmente os de grande ocorrência como 

colocado no mapa acima, apresentam uma grande probabilidade a contaminação, como exemplo os 

latossolos que varia em seu horizonte entre médio a muito argiloso, muito espesso atingindo mais 

de 2 m de profundidade, tem um alto grau de permeabilidade, mesmo quando são bastante argilosos, 

e os argissolos que apesar da concentração de argila em sua composição, traz em seu perfil 

composições arenosas, que tem alto grau de permeabilidade. São solos com características 

favoráveis para aterros sanitários, pois apresentam argila  em sua composição o que impede 

parcialmente a infiltração, mas sem os devidos cuidados o potencial de contaminação do solo e 

poluição dos lençóis freáticos pela percolação da água da chuva através dos dejetos, que dissolvendo 

e carregando todo o tipo de material orgânico  inorgânico contaminante, além dos efluentes 

lixiviados (chorume) que altamente tóxicos criam vários problemas de poluição quando alcançam 

aguas subterrâneas abaixo do aterro.  

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Pelo Exposto, concluir-se que a gestão municipal não faz os devidos reparos ao local 

destinado aos resíduos sólidos e assim as questões que são trazidas pontua-se que para fazer juz ao 

título de aterro sanitário é necessário o local disponibilizar de técnicas para disposição de resíduos 

sólidos sem causar danos á saúde pública e ao meio ambiente como disposto na Norma NBR 

8419/84 que minimizariam os impactos ambientais.  

 

O impacto ambiental se caracteriza como uma perturbação do equilíbrio previamente existente no meio 

ambiente, o qual põe em risco a continuidade e sobrevivência de espécies vegetal e animal, a saúde, o 

bem-estar e as características culturais de populações que habitam a biosfera. (LIMA, 2005, p. 25) 

 

Tal método deveria utilizar-se de técnicas para confinar os resíduos sólidos à menor área 

possivel e reduzi-los ao menor volume possível. No entanto, o que se vê no local da disposição final 

dos residuos é um aterro controlado passando para a categoria de lixão, pois á area além de ter 

passado de seu tempo de vida, que é de 10 a15 anos, não há a utilização das simples técnicas como 

a compactação dos resíduos sólidos em toda a  área, havendo a compactaçao apenas no local de 

armazenamento dos entulhos. 
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Contudo apesar de toda uma politica existente Nacional, estadual e municipal   o descaso 

com o local de destinação dos resíduos sólidos por parte do poder público é eminente. Aponta-se o 

planejamento ambiental e territorial  como subsídio a gestão dos residuos sólidos na cidade, como 

a escolha de um novo local para a disposição desses resíduos, pautada em estudos técnicos que 

levem em consideração as caracteristicas físicas e morfológicas do solo, as áreas do entornos, 

distância e acesso, para evitar possiveis incidência de doenças comprometendo a saúde da população 

marabaense e a degradação ambiental.  
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