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Introdução: Este trabalho foi desenvolvido no âmbito do Projeto de Extensão Açucena:
Ações de Saneamento e Meio Ambiente, focando na elaboração de um projeto de
aterro para a cidade de Açucena. Situada no Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, sua
extensão territorial é de aproximadamente 811 km², e população aproximada de 11.000
habitantes. Compõe o município a área urbana conhecida como sede, os distritos
Naque-Nanuque, Felicina, Gama, Aramirim, e os povoados e vilarejos. A cidade tem
limites territoriais com os municípios Gonzaga, Guanhães, Braúnas, Mesquita,
Joanésia, Naque, Periquito, São Geraldo da Piedade, Governador Valadares e Belo
Oriente. Objetivo: Objetiva-se através deste trabalho elaborar estudo locacional para
escolha da área ideal para implantação do aterro de disposição final dos resíduos
domésticos de Açucena. Visa-se oferecer a população os benefícios ecológicos e
sociais que este empreendimento pode proporcionar. Metodologia: As atividades deste
projeto encontram-se em andamento. A metodologia do trabalho compõe-se de coleta
de dados no município de Açucena, amparada por visita ao município; estudo
locacional da área do aterro de modo a evitar possíveis constrangimentos e impactos
ambientais, considerando-se afastamento de coleções hídricas, características
hidrogeológicas e topográficas da área, vida útil demandada, condições de acesso,
distância da fonte produtora de resíduo, infraestrutura urbana disponível, titulação da
área e importância da cobertura vegetal; elaboração de memória de cálculo, desenho e
orçamento; e por fim encaminhamento do projeto para a prefeitura de Açucena para
devidas providências. Resultados: Com dados do IBGE quantificou-se a população a
ser atendida pelo aterro. A empresa Cenibra que atua em áreas do município se dispôs
a doar uma área pré-definida para a implantação do aterro, mas que carece de estudos
para verificação de que a mesma apresenta-se ideal para o propósito do trabalho.
Mediante estudos sobre os tipos de aterro ideais para municípios de pequeno porte e
que não apresentam recursos a serem desprendidos no investimento, verificou-se que o
método que melhor atende é o da técnica de vala, apontado na cartilha da Feam, Minas
sem lixões. Conclusão: O Projeto de Extensão Açucena: Ações de Saneamento e Meio
Ambiente, traz para o município melhores condições de saneamento, evitando-se assim
possíveis problemas de saúde pública ligados ao mau acondicionamento dos resíduos
domésticos. Além do mais, o município se adequará as exigências da legislação
ambiental do Estado de Minas Gerais.
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