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RESUMO 

 

A destinação final dos resíduos sólidos urbanos é um tema que necessita de mais análise e é 
tópico fundamental na gestão urbana de resíduos sólidos. Esta pesquisa teve como objetivo 
analisar a proposta de ampliação vertical do Aterro Metropolitano Oeste de Caucaia 
(ASMOC) no ano de 2008. Como método de pesquisa realizou-se revisão bibliográfica, 
documental e pesquisa de campo. Diante dos valores obtidos na análise pode-se observar que 
Fortaleza possui uma geração de resíduos relevante no valor de 3.000t/dia restando cinco anos 
de vida útil. Propondo a junção das células seladas aproveitando a rua entre elas e elevando-as 
mais trinta metros pode-se aproveitar um volume de 5,5 bilhões m³. Analisando os dados 
conclui-se que esse método pode aumentar a vida útil do aterro por mais três anos. Por meio 
dos resultados, pode-se inferir que por conta da quantidade de resíduos recebidos no ASMOC, 
é necessária a implantação de ações que visem a redução, reutilização e reciclagem como 
estratégias para minimizar a quantidade de lixo, bem como ações de educação ambiental. 
 

Palavras-chave: Ampliação vertical de aterro. Destinação final de resíduos sólidos urbanos. 
Aterro Metropolitano Oeste de Caucaia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

ABSTRACT 

 
The final destination of the urban solid waste is a theme that needs more analysis and it is a 
fundamental topic in urban management of solid waste. This research had as an objective to 
analyze the proposal of vertical enlargement of the Aterro Metropolitano Oeste de Caucaia 
(ASMOC) in the year of 2008. As a research method were used the bibliographical revision, 
documental revision and field research. From the data gathered from the analysis we could 
perceive that Fortaleza possess a relevant production of waste in the amount of 3.000t/day, 
having five years of expected life span. Proposing to put together sealed cells using the street 
between them and elevating them thirty meters we could acquire a volume of 5,5 billions m3. 
Analyzing the data we can conclude that this method can increase the life span of the landfill 
for more three years. From the results we can infer that from the amount of waste placed in 
the ASMOC it’s necessary the implementation of actions that focus on  the reduction, 
reutilization and recycling as strategies to minimize the amount of waste, as well as actions of 
environmental education. 
 

Key words: Vertical enlargement of landfill. Final destination of urban solid waste. Aterro 
Metropolitano Oeste de Caucaia. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na análise dos indicadores de desenvolvimento sustentável, o Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE) incluiu dados da Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(PNSB), realizada em 2000, que mostram que 63,6% do lixo coletado no país têm destinação 

inadequada (IBGE, 2002a). É notória a problemática vivida pelas cidades brasileiras, 

principalmente quando se trata de destinação final do lixo. Essa questão tende a se agravar, 

visto que a população cresce desordenadamente, gerando mais lixo, e as áreas para seu 

destino tornam-se mais escassas. No caso da Região Metropolitana de Fortaleza, seus vazios 

urbanos estão diminuindo, resultado do seu crescimento populacional. Outro agravante, 

segundo Domingos (2007), é um geossistema frágil que dificulta a disposição do lixo no solo 

urbano. 

Diante dos constantes problemas provenientes do descarte irregular dos resíduos 

sólidos urbanos, o governo estadual, por meio do Decreto n° 29.306, de 5 de junho de 2008 

(ANEXO B), que dispõe sobre os critérios de apuração dos índices percentuais destinados à 

entrega de 25% do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre 

prestações de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação (ICMS) 

pertencente aos Municípios, amarrou 2% em função do índice municipal de qualidade do 

meio ambiente (IQM) de cada município. Para o ano de 2008, o cálculo do IQM terá como 

critério o Plano de Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (PGIRSU), 

aprovado pelo Conselho de Políticas e Gestão do Meio Ambiente/Superintendência Estadual 

do Meio Ambiente (SEMACE), (CEARÁ, 2008). 

Dessa forma, os municípios obrigam-se a informar como está a situação de seus 

resíduos. Entre os critérios do plano, é necessário apresentar soluções, definindo, por 

exemplo, que destino será dado a seus resíduos sólidos. Segundo a SEMACE (2008), a meta é 

que até 2010 todos os 184 municípios do Ceará estejam destinando adequadamente seus 

resíduos. Esse objetivo tende a ser cumprido por meio da influência do Estado com a criação 

de consórcios. No todo, serão trinta consórcios para destinação final com recurso do Tesouro, 

SEMACE (2008). 

Nesse contexto, Fortaleza vem destinando adequadamente seus resíduos no Aterro 

Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC), já operando há dez anos. No entanto, sua área de 

123,2ha está com 70% de ocupação, sendo previstos apenas mais três anos de vida útil. 

(ARFOR, 2008). 
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Nossa proposta é a análise de ampliação vertical do ASMOC, como solução 

imediata para o problema proveniente da pouca vida útil do aterro, enquanto não é 

apresentada uma solução definitiva.   

A pesquisa apresenta a seguinte estrutura: o terceiro capítulo traz a revisão da 

literatura no qual são abordados conceitos inerentes aos resíduos sólidos: definições, 

classificações, características e seus impactos na saúde e no meio ambiente. Ainda nesse 

capítulo é abordada a gestão urbana de resíduos sólidos: conceitos, modelos e experiências 

internacionais. Sobre o tema é discutido as políticas públicas relacionadas ao gerenciamento 

dos resíduos sólidos urbanos (RSU). Finalizando o terceiro capítulo são abordados os 

assuntos sobre tratamento e disposição dos RSU. 

O quarto capítulo estabelece a metodologia empregada para desenvolver essa 

análise. Buscou-se contextualizar a situação da destinação dos resíduos sólidos de Fortaleza. 

Nesse capítulo foi investigada a experiência do manejo dos resíduos no aterro de bandeirantes 

com o objetivo de obter conhecimento que funciona em alturas elevadas. Para tanto, realizou-

se revisão bibliográfica, documental e pesquisa de campo para levantamento de dados 

reconhecimento de área e informações junto aos órgãos competentes. Como instrumento de 

pesquisa foi utilizado o levantamento planialtimétrico do ASMOC. O CAD foi uma das 

ferramentas utilizadas. Seu emprego na pesquisa foi fundamental para a tomada de decisões 

devido a sua rapidez e precisão na obtenção de dados. 

No quinto capítulo tratamos da contribuição científica sobre o tema. Nele é 

calculado o volume a ser preenchido com a proposta de junção das células seladas através da 

rua em desuso e alteando trinta metros as células formando um platô. O sexto capítulo traz os 

resultados e discussões. O resultado final do trabalho é apontar saída eficaz e rápida para a 

destinação final de resíduos sólidos em Fortaleza, tentando minimizar os danos ambientais 

causados por um aterro e os custos financeiros para destinação, aumentando assim a vida útil 

do aterro existente. No sétimo capítulo apontam-se as conclusões e considerações.  
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2 OBJETIVOS 

 
2.1 Objetivo Geral 

Objetivamos analisar a possibilidade da ampliação do ASMOC, verticalmente, 

visando subsidiar a elaboração de uma proposta de ação para aumentar a vida útil do aterro. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

• Levantar informações sobre a gestão e gerenciamento dos resíduos sólidos 

urbanos do município de Fortaleza/CE, baseados em informações fornecidas pelos órgãos 

envolvidos. 

• Calcular a vida útil do aterro diante da proposta de junção e elevação das 

células seladas do ASMOC. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

3.1 Resíduos Sólidos: Origem, Definição e Características 

3.1.1 Definição de Resíduos Sólidos 

A definição de resíduos sólidos, segundo a Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), é: 

Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de atividades de origem 
industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição. 
Ficam incluídos nesta definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 
como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 
na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso soluções técnica e 
economicamente inviáveis em face à melhor tecnologia disponível.  (ABNT, 2004, 
p. 1) 

 
3.1.2 Classificação dos Resíduos Sólidos  

Os resíduos sólidos podem ser classificados mediante ao resultado das atividades 

de sua origem. Segundo a lei nº 13.103/2001, referente à Política Estadual de Resíduos 

Sólidos do Ceará os resíduos são: (CEARÁ, 2001). 

• Urbanos: provenientes de residências, estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços, da varrição, de podas e da limpeza de vias, logradouros públicos, de 

sistemas de drenagem urbana e tratamento de esgotos, os entulhos da construção civil e 

similares;  

• Industriais: provenientes de atividades de pesquisa e transformação de 

matérias-primas e substâncias orgânicas e inorgânicas em novos produtos, por processos 

específicos, bem como os provenientes das atividades de mineração, de montagem e aqueles 

gerados em áreas de utilidades e manutenção dos estabelecimentos industriais;  

• Serviços de Saúde: provenientes de atividades de natureza médico assistencial, 

de centros de pesquisa e de desenvolvimento e experimentação na área de saúde, bem como 

os remédios vencidos e/ou deteriorados requerendo condições especiais quanto ao 

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, por apresentarem 

periculosidade real ou potencial à saúde humana, animal e ao meio ambiente;  

• Especiais: provenientes do meio urbano e rural que pelo seu volume, ou por 

suas propriedades intrínsecas exigem sistemas especiais para acondicionamento, 

armazenamento, coleta, transporte, tratamento e destinação final, de forma a evitar danos ao 

meio ambiente;  
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• Atividades Rurais: provenientes da atividade agrosilvipastoril, inclusive os 

resíduos dos insumos utilizados nestas atividades;  

• Serviços de Transporte: decorrentes da atividade de transporte e os 

provenientes de portos, aeroportos, terminais rodoviários, ferroviários, portuários e postos de 

fronteira;  

• Rejeitos Radioativos: materiais resultantes de atividades humanas que 

contenham radionuclídeos em quantidades superiores aos limites de isenção especificados de 

acordo com a norma da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN), e que sejam de 

reutilização imprópria ou não prevista na Lei n°11.423, de 08.01.88. 

Os resíduos também são classificados quanto à natureza física (ASSUNÇÃO, 

2005, p. 5): 

• Seco: papéis, plásticos, metais, couros tratados, tecidos, vidros, madeiras, 
cerâmicas, guardanapos e tolhas de papel, pontas de cigarro, isopor, lâmpadas, 
parafina, cerâmicas, porcelana, espumas, cortiças.  
• Molhado: restos de comidas, cascas e bagaços de frutas e verduras, ovos, 
legumes, alimentos estragados entre outros.  
Classificar o resíduo quanto a sua natureza física é usado para facilitar a escolha do 
tipo de embalagem e o tipo de transporte usado na coleta do lixo (GDF, 2005). 

 

Quanto à Composição Química, (ASSUNÇÃO, 2005, p. 6): 

• Orgânico: é composto por restos de alimentos, aparas, podas de jardim, entre 
outros.  
• Inorgânico: plásticos, vidros, borrachas, tecidos, metais, tecidos, isopor, 
lâmpadas, cerâmicas, porcelana, espumas, etc. 
Quanto ao seu Grau de Biodegradabilidade, ou seja, conforme a facilidade que o 
resíduo tem para se degradar pode ser: 
• Facilmente degradáveis: materiais de origem biogênica. 
• Moderadamente degradáveis: papelão papel, e outros produtos celulósicos. 
• Dificilmente degradáveis: trapo, borracha, couro (tratado), madeira, plástico. 
• Não-degradáveis: vidro, metal. 

 

Observar o tempo de decomposição dos materiais, tendo noção da sua 

durabilidade, auxilia na análise do impacto causado pelos mesmos no meio ambiente. Na 

Tabela 1 está descrito o tempo de decomposição de alguns materiais. 

 
TABELA 1 - Tempo de decomposição de alguns materiais. 

Material Tempo de Decomposição 
Alumínio 200 a 500 anos 
Cerâmica indeterminado 
Chicletes 5 anos 
Cordas de nylon 30 anos 
Embalagens Longa Vida Até 100 anos (alumínio) 
Embalagens PET Mais de 100 anos 
Esponjas indeterminado 
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Filtros de cigarros 5 anos  
Isopor indeterminado 
Louças indeterminado 
Luvas de borracha indeterminado 
Metais (componentes de equipamentos) Cerca de 450 anos 
Papel e papelão Cerca de 6 meses 
Plásticos (embalagens, equipamentos) Até 450 anos 
Pneus indeterminado 
Sacos e sacolas plásticas Mais de 100 anos 
Vidros indeterminado 

Fonte: Ambiente Brasil S/S Ltda., 2008. 

Os valores apresentados na Tabela 1 são apenas referenciais, pois o tempo de 

decomposição está diretamente relacionado ao volume do material e as condições em que ele 

está disposto no solo. (GEA, 2008)  

A NBR – 10004 ainda estabelece que a classificação dos resíduos deva 

desenvolver-se com base em cinco critérios de periculosidade: inflamabilidade, corrosividade, 

reatividade, toxicidade e patogenicidade. A partir desses critérios e ensaios os resíduos são 

classificados e enquadrados quanto a sua periculosidade, ou seja, quanto aos riscos potenciais 

de contaminação do meio ambiente. 

Os resíduos podem, segundo NBR – 10004, (ABNT, 2004), ser:  

• Resíduos classe I - Perigosos; 

• Resíduos classe II – Não perigosos; 

o Resíduos classe II A – Não inertes. 

o Resíduos classe II B – Inertes. 

Os resíduos de classe I (Perigosos) são aqueles que apresentam periculosidade ou 

uma das características descritas: inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 

patogenicidade, ou constem nos anexos A ou B (ABNT, 2004).  

Os resíduos de classe II A (Não inerte) são aqueles que não se enquadram nas 

classificações de resíduos classe I (Perigosos) ou de resíduos classe II B (Inertes). Esses 

resíduos podem ter propriedades tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou 

solubilidade em água (ABNT, 2004). 

Inerte (classe III) - resíduos sólidos ou mistura de resíduos que, submetidos a 

testes de solubilização, não tenham nenhum de seus constituintes solubilizados em 

concentrações superiores aos padrões de potabilidade de águas, excetuando-se os padrões: 

aspecto, cor, turbidez e sabor. Como exemplo desses materiais, podem-se citar rochas, tijolos, 

vidros e certos plásticos e borrachas que não são decompostos prontamente. 
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A NBR-10004 possui anexos como instrumentos auxiliar na classificação dos 

resíduos (ABNT, 2004): 

• Anexo A - Resíduos perigosos de fontes não específicas,  

• Anexo B - Resíduos perigosos de fontes específicas,  

• Anexo C - Substâncias que conferem periculosidade aos resíduos, 

• Anexo D - Substâncias agudamente tóxicas, 

• Anexo E - Substâncias tóxicas, 

• Anexo F - Concentração – Limite máximo no extrato obtido no ensaio de 

lixiviação, 

• Anexo G - Padrões para o ensaio de solubilização, 

• Anexo H - Codificação de alguns resíduos classificados como não perigosos.  

 

3.1.3 Características dos Resíduos Sólidos 

Caracterizar os resíduos é necessário para viabilizar o reaproveitamento do 

material orgânico e reciclável e para os procedimentos a adotar (BIDONE; POVINELLI, 

1999): sobre o volume destes, possibilitando a determinação da capacidade volumétrica dos 

meios de coleta, transporte e destinação final; sobre a umidade, é importante na definição do 

poder calorífico do mesmo, na densidade e na velocidade de decomposição biológica dos 

resíduos presentes. Assim, os resíduos podem ser caracterizados quimicamente, 

biologicamente, fisicamente e mecanicamente.  

A caracterização física, segundo a Zveibil (2001), classifica os resíduos sólidos 

em: 

• Geração per capita - significa a geração de resíduos sólidos produzido por uma 

pessoa em um dia. Na Tabela 2 indicam-se os valores que podem variar a geração per capita. 

Segundo Programa de Modernização do Setor de Saneamento (2006) a massa per capita do 

Ceará é de 0,83Kg/hab/dia, e a massa per capita coletada de Fortaleza segundo Soares (2005), 

considerando somente a coleta regular em 2004, é de 0,72Kg/hab/dia e de 1,23Kg/hab/dia 

quando inclui o lixo comercial, da limpeza de ruas e de coletas especiais. 

 
TABELA 2 - Faixas mais utilizadas da geração per capita. 

Tamanho da cidade População urbana (habitantes) Geração per capita (Kg/hab/dia) 
Pequena Até 30 mil 0,50 
Média De 30 mil a 500 mil De 0,50 a 0,80 
Grande De 500 mil a 5 milhões De 0,80 a 1,00 
Megalópole Acima de 5 milhões Acima de 1,00 

Fonte: Campos (2000). 
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• Composição gravimétrica - expressa em porcentagem a quantidade constituinte 

de cada massa de resíduos proporcional ao peso total da amostragem. Os componentes mais 

comuns encontrados nos resíduos sólidos estão no QUADRO 1. 

 
QUADRO 1 - Composição gravimétrica dos resíduos e seus componentes. 

Grupo Componente 
Papel  Papel, papelão, tetra pack 
Plástico Plástico duro, plástico filme, PET 
Vidro Vidro claro, vidro escuro 
Orgânico  Matéria orgânica, agregado fino 
Metal Metal ferroso, metal não ferroso  
Inerte Pedra/areia, louça/cerâmica  
Outros  Folha/flores, madeira, borracha, pano/trapo, couro, osso, 

vela/parafina, coco. 
Fonte: COMLURB (2008).   
 

• Peso específico aparente - é o peso dos resíduos sólidos soltos em relação ao 

seu volume livre, ou seja, sem nenhuma compactação. Na ausência desse valor pode-se adotar 

230Kg/m3 para resíduos domiciliares, 280Kg/m3 para resíduos de serviços de saúde e 

1300Kg/m3 para entulho de obras (ZVEIBIL , 2001). Segundo De Lamare Neto (2004), 

poucos são as literaturas com dados disponíveis sobre os pesos específicos de resíduos de 

aterros. Na Tabela 3 apresentam-se valores na mesma ordem de grandeza daqueles fornecidos 

pela literatura internacional.  

TABELA 3 - Valores do peso específico de aterros de resíduos sólidos no Brasil 

Autor Peso Específico 
(KN/m³) 

Local/Condições 

5 a 7 
Resíduos novos, não decompostos e pouco 
compactados Kaimoto & 

Cepolina, 1997 
9 a 13 

Resíduos após compactação com tratores de esteira 
ou rolo compactador e após a ocorrência de recalques 

7 Resíduos recém lançados Santos & 
Presa1995 10 Resíduos após a ocorrência de recalques 

Mahler & Iturri, 
1998 

10,5 
Seção do aterro sanitário do Sítio São João com 84m 
de desnível e 10 meses de alteamento 

10 Condição drenada Benvenuto & 
Cunha, 1991 13 Condição saturada 

Fonte: DE LAMARE NETO (2004, p.  22) 

• Teor de umidade - representa a quantidade de água retirada do resíduo, medida 

em percentual em relação ao seu peso. Esse parâmetro varia em função das estações do ano e 

da incidência de chuva. Esse valor pode-se estimar em torno de 40 a 60%. (ZVEIBIL , 2001). 

• Compressividade - é a redução do volume dos resíduos sólidos depois de 

submetido à compressão, ou seja, é o grau de compactação que o resíduo pode sofrer. A uma 
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pressão de 4 kg/cm2 o volume do resíduo pode reduzir de um terço (⅓) a um quarto (¼) do 

seu volume inicial. (ZVEIBIL , 2001). 

As características químicas, conforme Zveibil (2001), são representadas por: 

• Poder calorífico - indica a quantidade de calor desprendido de um determinado 

material quando submetido à queima. O poder calorífico médio dos resíduos domiciliares 

situa-se na faixa de 5000Kcal/Kg.  

• Potencial hidrogeniônico (pH) - indica o teor de acidez ou alcalinidade dos 

resíduos. Em geral, situa-se na faixa de 5 a 7.  

• Composição química - determina os teores, em percentual, de matéria orgânica, 

cinzas, carbono, nitrogênio, potássio, cálcio, fósforos, resíduos minerais totais, resíduo 

mineral solúvel e gorduras.  

• Relação carbono/nitrogênio (C:N) - essa relação indica o grau de degradação 

da matéria orgânica nos processos de tratamento/disposição final. Em geral, essa relação 

encontra-se na ordem de 35/1 a 20/1. 

As características biológicas determinam os agentes patogênicos e microbianos 

presentes nos resíduos sólidos. Através da análise dessa característica junto com a composição 

química que se permite serem selecionados métodos de tratamento e disposição final mais 

adequado. O estudo da característica biológica tem sido aplicado no desenvolvimento de 

inibidores de cheiro e de retardadores, bem como aceleradores da decomposição da matéria 

orgânica. Geralmente usados no interior dos veículos coletores, minimizando os agentes 

patogênicos e microbianos ao longo do percurso, presentes nos resíduos sólidos. (ZVEIBIL , 

2001). A Tabela 4 apresenta o tempo de sobrevivência em dias de microorganismos 

patogênicos. 

TABELA 4 - Microorganismos e seu tempo de sobrevivência no lixo. 
Microorganismos Doenças Permanência no R.S. (dias) 

Bactérias  
Salmonella Typhi Febre Tifóide 29-70 
Salmonella Paratyphji Febre Paratifóide 29-70 
Salmonella sp Salmoneloses 29-70 
Shigella  Desinteria Bacilar 02-07 
Coliformes fecais Gastroenterites 35 
Leptospira Leptospirose 15-43 
Mycrobacterium Tuberculosis Tuberculose  150-180 
Vibrio Chelerae Cólera  1-13* 
Vírus  
Enterovírus Poliomelite (Polivírus) 20-70 
Helmintos 
Ascaris Lumbricóides Ascaridíase  2000-2500 
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Trichuris Trichiura Trichiuríase 1800** 
Larvas de Ancilóstomos Ancilostomose 35** 
Outras larvas de vermes - 25-40 
Protozoários  
Entammoeba Histolytica Amebíase  08-12 

* FELSENFELD, (1965) em alimentos 
**REY, (1976) em laboratório  
Fonte: Lima (2001) p. 34. 
 

As Características mecânicas dos resíduos podem ser analisadas através da:  

• Resistência ao cisalhamento; 

• Compressibilidade. 

A resistência ao cisalhamento segundo De Lamare Neto (2004) é analisada quando 

o lixo nos aterros se comporta em alguns aspectos aos maciços em solo reforçado com fibras, 

justificando-se essa semelhança a estrutura do lixo composta por componentes de natureza 

essencialmente distintas (uma referente à força de atrito e a outra referente às forças de tração 

das fibras ou pseudo-coesão devido os materiais fibrosos como os plásticos, panos, trapos que 

com a massa do lixo criam uma tensão normal atuante) e funções complementares. Assim a 

resistência ao cisalhamento do lixo varia de acordo com a tensão normal atuante e 

deformação.  

De Lamare Neto (2004) ainda esclarece que os depósitos de lixo com taludes sub-

verticais podem atingir de alturas elevadas, devido ao efeito de uma pseudo-coesão advinda 

do reforço das fibras.  

Os modelos de cálculos para a resistência ao cisalhamento são apresentados na 

pesquisa de De Lamare Neto (2004) e dentre os autores estudados são citados: Kolsch (1993), 

Mashler et al. (1998), Del Greco e Oggeri (1993), Patton (1966), Ziehmann (1999) entre 

outros. 

A compressibilidade dos aterros de resíduos sólidos urbanos está relacionada ao 

carregamento imposto e às transformações bioquímicas de seus materiais constituintes.  

Segundo Manassero et al. (1996) apud De Lamare Neto (2004, p. 52), os 

mecanismos de compressibilidade podem ser assim sumarizados: 

• Compressão física devido à quebra e reorientação dos elementos sólidos. 
• Recalques de desagregação devido à migração de pequenas partículas para os 
vazios das partículas maiores. 
• Comportamento viscoso e fenômeno de consolidação envolvendo o esqueleto 
sólido e partículas simples ou componentes. 
• Recalques de decomposição devido à biodegradação dos componentes orgânicos; 
• Colapso dos componentes devido às alterações físico-químicas como a corrosão, 
oxidação e degradação dos componentes inorgânicos. 
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Recalques em aterros de resíduos sólidos urbanos podem ser definidos como 

deslocamentos verticais descendentes da superfície do aterro, provocados por cargas externas, 

peso próprio dos resíduos ou camada de cobertura e principalmente devido aos complexos 

processos de degradação biológica dos resíduos depositados (JUCÁ, 2003). 

De Lamare Neto (2004) aponta os estudos de outros autores a respeito desse tema, 

podendo ser citados: Huitric (1981), Wall e Zeiss (1995), Sowers (1973), Edil et al. (1990), 

Gandolla et al. (1994) entre outros.  

Outro estudo nacional com objetivo de examinar o comportamento mecânico de 

resíduos sólidos urbanos é o de Carvalho (1999). Em sua pesquisa são analisados por meio de 

ensaio de campo e de laboratório, bem como através de dados de monitoramento de recalques 

in situ os resíduos provenientes do Aterro Sanitário Bandeirantes de São Paulo, BR.   

 

3.2 Resíduos Sólidos seus Impactos na Saúde e no Meio Ambiente 

Conforme Organização Mundial de Saúde (OMS) saúde é um estado de completo 

bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou enfermidade.  

O conceito de saúde tornou-se um recurso para a vida e não à doença. “A OMS 

ainda define saúde pública como a ciência e a técnica de evitar doença, prolongando a vida e 

promovendo saúde e eficiência através de esforços envolvendo as comunidades” (DALTRO 

FILHO, 2004, p. 22). 

Entretanto, perante a questão demográfica: crescimento vegetativo, migração, uso 

e ocupação dos espaços, das atividades humanas e mudanças de padrão e consumo, o homem 

modificou o meio ambiente tendo como conseqüência em baixo nível de qualidade de vida e 

ocorrência de doenças. 

Doença, segundo Daltro Filho (2004), é qualquer alteração no funcionamento do 

organismo humano e pode ser conseqüência da inadaptação ou desajuste do Homem ao meio-

ambiente. 

Saneamento Ambiental Inadequado (SAI), segundo Costa et al. (2002), é 

entendido como sendo a falta ou insuficiência dos serviços públicos de saneamento ambiental 

e as precárias condições de habitação. 

Alguns autores consideram clara a relação entre a saúde pública e o 

acondicionamento, coleta e a disposição dos resíduos sólidos. Outros consideram que a má 

disposição dos resíduos é um dos determinantes da estrutura epidemiológica de uma 

comunidade (MORAES, 2007). 
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Zanon apud Moraes (2007) observa que os riscos por contaminação direta dos 

resíduos sólidos dependem da presença de um agente infeccioso, da sua capacidade de 

sobrevivência e da possibilidade de sua transmissão para um hospedeiro susceptível.  

No ponto de vista sanitário os resíduos sólidos não têm causa direta de doenças, 

porém como fator indireto tem grande importância, como por exemplo, por meio de vetores 

como artrópodes; moscas, mosquitos e baratas, e roedor. Dados da organização pan-

americana de saúde concluem que uma destinação adequada dos resíduos reduz 90% das 

moscas, 65% dos ratos e 45% dos mosquitos (MORAES, 2007). 

A nocividade do resíduo está no seu substrato produzido pela decomposição da 

matéria. Esse substrato chamado chorume infiltra no solo contaminando um lençol freático, 

ou escorre contaminando uma correnteza e até mesmo um lago. Dessa maneira essa 

contaminação do meio pode alimentar endemias, desencadear surtos epidêmicos, disseminar 

intoxicações. “O meio ambiente em contato com o resíduo prejudica a fauna e a flora, as 

águas contaminadas pelo chorume pode eutrofizar, matando os peixes” (CARVALHO, 1980, 

p. 307). 

 

3.3 Gestão Urbana de Resíduos Sólidos 

3.3.1 Generalidades 

A história da limpeza urbana no Brasil iniciou-se em 25 de novembro de 1880, na 

cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, capital do Império, através de um contrato de 

"limpeza e irrigação", Decreto nº 3024, com empresário francês Aleixo Gary assinado pelo 

imperador D. Pedro II. “Devido ao sobrenome Gary os trabalhadores da limpeza pública de 

varias cidades brasileira são denominados de gari” (ZVEIBIL , 2001 p. 1). 

A responsabilidade pela destinação dos resíduos, segundo a Constituição Federal, 

é determinada através dos seguintes artigos (BRASIL, 1988):  

• Incisos VI e IX do art. 23, que estabelecem ser competência comum da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a 

poluição em qualquer das suas formas, bem como promover programas de construção de 

moradias e a melhoria do saneamento básico.  

• Já os incisos I e V do art. 30 estabelecem como atribuição municipal legislar 

sobre assuntos de interesse local, especialmente quanto à organização dos seus serviços 

públicos, como é o caso da limpeza urbana. 
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O quadro 2 aponta de forma geral, diante dos estudos, as responsabilidades pela 

gestão dos resíduos sólidos pautados na origem dos resíduos:  

QUADRO 2 - Tipo de resíduo e sua responsabilidade. 
Tipo Responsável 

Resíduos urbanos  Município  
Resíduos industriais  Gerador  
Resíduos de serviços de saúde  Gerador (hospitais, clínicas)  
Resíduos de serviços de transporte  Gerador (portos, aeroportos)  
Resíduos rurais  Gerador (agricultor)  
Resíduos especiais ou diferenciados  Gerador (shopping centers)  

 

No entanto, os problemas dos resíduos sólidos são alarmantes. Jucá (2002) admite 

que as administrações públicas se destinam a apenas afastar o lixo coletado das zonas urbanas 

e que muitas vezes sem se preocupar com o local a depositá-los. Portanto a forma inadequada 

de disposição final é proveniente de má gestão e ainda causa problemas sociais; presença de 

catadores. 

A revista CONFEA (2004a) informou que a coleta e destinação de resíduos sólidos 

cresceram pouco mais de 1% no País, entre os anos de 2002 e 2003. Especialistas acreditam 

que o serviço realizado é ineficiente e que precisam ser discutidas políticas públicas 

direcionadas ao setor no País. Ainda na mesma revista, CONFEA (2004b) o coordenador do 

Comitê de Resíduos Sólidos da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental 

(ABES), Darci Campani, diz que a falta de uma política nacional sobre resíduos sólidos faz 

com que os recursos investidos na área, que já são poucos, sejam mal empregados. “A falta de 

capacitação técnica também é outro problema. Seria preciso criar um programa nacional, com 

recursos alocados, dentro de um planejamento que envolvesse todos os Estados brasileiros, e 

só assim teríamos técnicos capacitados e na quantidade necessária.” 

 

3.3.2 Conceito 

Para Pfeiffer (2005), gestão é administração no sentido latu. Predomina a 

conotação política (tanto no setor público como em empresas privadas a "política 

institucional"), à diferença do gerenciamento. Geralmente, o termo gestão é vinculado ao 

gestor superior (p. ex., o Prefeito ou o presidente da empresa) ou se refere ainda a um 

determinado período (p. ex., uma legislatura). E gerenciamento: no sentido funcional, trata-se 

de um conjunto estruturado e interativo de processos e funções, entre eles: planejamento 

estratégico e operacional, desenvolvimento organizacional, relações de trabalho (motivação, 

supervisão, desenvolvimento de equipes, gerenciamento de conflitos, etc.), auto-
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gerenciamento (tempo, estresse, etc.). No Gerenciamento predomina a conotação técnica, à 

diferença da gestão.  

Segundo Lima (2001), o conceito de gestão de resíduos sólidos abrange atividades 

referentes à tomada de decisões estratégicas com relação às aspectos institucionais, 

administrativos, operacionais, financeiros e ambientais, enfim, à organização do setor para 

esse fim, envolvendo políticas, instrumentos e meios.  

Diante das novas tendências conceituais, Souto apud Araújo (2008) apresenta um 

conceito teleológico do serviço público onde a sociedade não está preocupada em quem o 

presta desde que o faça com qualidade e eficiência. 

 

3.3.3 Modelos de Gestão 

Consoante Lima (2001), no momento que se reúne com o objetivo de orientar a 

organização de um setor, um conjunto de referências político-estratégicas, institucionais, 

legais, financeiras e ambientais tem-se um modelo de gestão. 

Lima (2001) cita, como elementos indispensáveis na composição de um modelo de 

gestão, os seguintes pontos: 

• O reconhecimento dos agentes sociais envolvidos, identificando os papéis por 

eles desempenhados promovendo a sua articulação; 

• Consolidação da base legal necessária e dos mecanismos que viabilizem a 

implementação das leis; 

• Mecanismos de financiamento para a auto-sustentabilidade das estruturas de 

gestão e do gerenciamento; 

• Informação à sociedade, empreendida tanto pelo poder público quanto pelos 

setores produtivos envolvidos, para que haja um controle social; 

• Sistema de planejamento integrado, orientando a implementação das políticas 

públicas para o setor. 

Lima (2001) caracteriza os modelos de gestão em: 

• Convencional; 

• Participativa; 

• Compartilhada; 

• Ambiental. 

Segundo Oliveira e Hohmann (2008), diante das leis federais n°11.079/04, 

n°11.107/05 e n°11.445/07 as possibilidades de gestão são: gestão público-privada (concessão 
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de serviço público e parceria público-privada) e gestão público-pública ou gestão associada de 

serviços públicos (consórcio público, contrato de rateio e contrato de programa, para a gestão 

e exploração de aterro sanitário).  
 

3.3.3.1 Modelo de Gestão Convencional 

Modelo mais freqüente no Brasil, o modelo convencional trata-se na organização e 

prestação de serviço de limpeza publica desenvolvida pelo próprio município. Este tipo de 

modelo com gerenciamento próprio pode ser sob regime de concessão ou permissão. Brasil 

(1995) define: 

• Concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, feita pelo poder 

concedente, mediante licitação, na modalidade de concorrência, à pessoa jurídica ou 

consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco 

e por prazo determinado. 

• Permissão de serviço público é a delegação, a título precário, mediante 

licitação, da prestação de serviços públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou 

jurídica que demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco. 

O modelo de gestão convencional assemelha-se a gestão público-privada citado 

por De Oliveira e Hohmann (2008).  

Os organogramas 01 e 02 são exemplos de “Modelos de Gestão”, segundo Lima 

(2001). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA 1 - Modelo de Gestão Convencional 
Fonte: Lima (2001). 
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ORGANOGRAMA 2 - Modelo de Gestão Convencional com Privatização  
Fonte: Lima (2001). 
 

3.3.3.2 Modelo de Gestão Participativa 

Neste modelo os habitantes do município participam nas ações relativas aos 

serviços de limpeza urbana, indicam onde deve investir e em que área deve atuar. “Após 

compilação e análise, o poder público inclui as sugestões em seu orçamento anual, conforme 

as prioridades político-administrativa e financeira” (LIMA, 2001, p. 24). 

 

3.3.3.3 Modelo de Gestão Compartilhada 

Nesse modelo os municípios estabelecem um acordo com o objetivo de alcançar 

metas comuns, ou seja, possuem forma de administração em consórcio. Neste modelo, 

normalmente é compartilhada a destinação final (LIMA, 2001). O modelo de gestão 

compartilhada assemelha-se à gestão público-pública citada por Oliveira e Hohmann (2008).  

Segundo a Carta Magna brasileira no artigo 241, a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios disciplinarão por meio de lei os consórcios públicos e os convênios 

de cooperação entre os entes federados, autorizando a gestão associada de serviços públicos, 

bem como a transferência total ou parcial de encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 

continuidade dos serviços transferidos (BRASIL, 1988). 

A Lei nº 11.107/2005 dispõe sobre normas gerais para a União, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municípios contratarem consórcios públicos para a realização de 

objetivos de interesse comum e dá outras providências. Tal dispositivo legal foi 

regulamentado pelo Decreto Federal nº 6.017, de 2007 (BRASIL, 2005; 2007a).  
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A formação de consórcios, entre Municípios, para gestão de resíduos sólidos tem 

sido uma das soluções preconizadas para a prestação de tal serviço público. Busca-se a 

atuação cooperada para a solução de um problema comum. Na Tabela 5 apresentam-se os 

números de municípios que aderiram ao consórcio (IBGE, 2002c, p. 169 e 170).  

 

TABELA 5 - Consórcios públicos em funcionamento após a Constituição de 1988. 
Finalidade do Consórcio Número de Municípios 

Aquisição/uso de maquinas e equipamentos 669 
Coleta de lixo 138 
Coleta de lixo especial 105 
Coleta seletiva de lixo 105 
Educação 241 
Habitação 64 
Limpeza urbana 85 
Processamento de Dados 88 
Reciclagem de lixo 139 
Remoção de entulho 85 
Saúde 1969 
Serviços de Abastecimento de Água 161 
Serviços de Esgotamento Sanitário 87 
Tratamento ou Disposição final de lixo 216 
Fonte: Perfil dos Municípios Brasileiros – Gestão Pública 2001. (IBGE, 2002c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANOGRAMA 3 - Modelo de Gestão /Gerenciamento Individual com Compartilhamento 
Fonte: Lima (2001). 
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ORGANOGRAMA 4 - Modelo de Gestão /Gerenciamento Compartilhado 
Fonte: Lima (2001) 

 
 

3.3.3.4 Modelo de Gestão Ambiental 

Segundo Lima (2001), consiste em adotar princípios e políticas de meio ambiente 

que organize e ponha em prática as diversas ações que visem o atendimento das demandas 

sociais e de proteção ao meio ambiente. 

 

3.3.4 Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos 

Definindo o modelo de gestão, é necessário criar uma estrutura para o 

gerenciamento dos resíduos, condizente com o modelo empregado. 

Conforme Lima (2001), o Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos (GIRS) 

objetiva a qualidade de vida da população com propósito de limpeza pública, coleta, 

tratamento e disposição final dos resíduos.  

Para se obter de um GIRS de qualidade é utilizadas alternativas tecnológicas e 

educação ambiental, em consonância com as lideranças e entidades da sociedade, por meio da 

interdisciplinaridade, considerando as características das fontes de produção, volume e tipos 

de resíduos; as características sociais, culturais e econômicas dos cidadãos; peculiaridades 

demográficas, climáticas e urbanísticas locais.  
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Segundo Assunção (2005), para obter um ambiente saudável através do GIRS, é 

necessário atuar por intermédio de sub-programas específicos tanto das prefeituras como da 

sociedade, fundamentados na otimização dos recursos disponíveis ao homem, como: 

• Reduzir na fonte: forma mais eficaz de conservar energia, pois o produto é 

totalmente consumido e não descartado. 

• Reutilizar: tem por objetivo prolongar a vida útil de um produto. Cabe nessa 

etapa a separação na fonte e a educação ambiental como fatores fundamentais.  

• Reciclar: etapa mais aceita na comunidade. 

• Tratar e recuperar a energia remanescente nos resíduos sólidos. 

• Dispor o mínimo de forma ambientalmente correta. 

 

3.3.5 Experiência Internacional de Gestão de Resíduos Sólidos 

Este item traz, resumidamente, a experiência de gestão e gerenciamento de 

resíduos sólidos da França, Estados Unidos da América e Japão, segundo Leite (1997).  

 

Experiência da França 

 

Na França, a hierarquia política divide-se em: Comunas, Cantões (varias 

comunas), Arrondissements (vários cantões), Departamentos (Estados), Regiões 

Administrativas, Governo Central. 

Suas diretrizes de gestão são: Minimização da produção, classificação seletiva, 

recuperação e reconversão, tratamento (biológicos ou incineração), disposição final. 

Os arranjos institucionais são:  

• Governo Central (Ministérios do Meio Ambiente e da Indústria) - Agente 

responsável pela formulação da política de resíduos no país, exercendo função normativa e de 

articulação interistitucional. 

• Governos Locais (Nível estadual e Municipal): elaboram planos e controla as 

instalações de tratamento. 

• Coletividades Locais (Regiões Administrativas): junto a comunas e 

departamentos, dão suporte à abertura de centros de estocagem e elaborar planos. 

Estabelecimentos Públicos: Agência do Meio Ambiente e do Controle da Energia (ADEME), 

Direção Regional da Indústria, da Pesquisa e do Meio Ambiente (DRIRE) e Agências de 

Água - podem encarrega-se do controle das instalações de resíduos industriais, fiscalizar 
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instalações, dá suporte para o preparo de regulamentações e inovações tecnológicas, redigir 

prescrições técnicas. 

Os instrumentos legais voltados para os resíduos sólidos são: Lei de 15 de julho de 

1975 estabeleceu a política de resíduos, instituiu o princípio “poluidor pagador”, criação da 

Agência Nacional para a Recuperação e Eliminação de Resíduos (ANRED). Lei de 13 de 

julho de 1992 introduz no que as diz “a nova política de resíduos na França” que se destacam 

os princípios de: “resíduo último”, “ecoprodutos”, combate à inflação de embalagens, 

valorização dos resíduos, organização dos transportes, informação ao público. 

Os mecanismos financeiros resumem-se: Declaração e cobrança de taxas, Fundo 

de Modernização da Gestão de resíduos (FMGD). 

 

Experiência dos Estados Unidos da América 

 

A hierarquia política dos Estados Unidos dividi-se em: Municípios, Condados, 

Governo Estadual e Federal. 

Suas diretrizes de gestão abrangem: Plano de gerenciamento integrado de resíduos 

sólidos, Redução na fonte, Reciclagem/Compostagem, Tratamento/Combustão, Aterro 

Sanitário. 

Os Arranjos Institucionais são: 

• Governo Federal: responsável pela elaboração de leis; 

• Agências Federais: interpretam as leis do congresso e prescrevem os padrões 

mínimos de gerenciamento de resíduos a serem seguidos em todos os Estados. Incumbe-se da 

fiscalização das atividades relacionadas aos resíduos sólidos; 

• Environmental Protection Agency (EPA-US): estabelece os critérios para as 

instalações de tratamento e disposição final. Fiscaliza as atividades ligadas aos resíduos e ao 

meio ambiente; 

• Health, Education and Welfare (HEW): agência de saúde, educação e bem-

estar estabelecem padrões para armazenamento; 

• Department of Defense (DOD): departamento de defesa através do corpo de 

engenheiros do exército americano que se encarrega da proteção das vias navegáveis e das 

margens; 

• Condados - responsabilizam-se pela coleta, tratamento e disposição final; 

Os instrumentos legais de resíduos compõem: 
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• Legislação Estadual - cada um dos 50 estados possui legislação própria. 

• Regulamento Federal: o texto mais antigo em forma de lei nos EUA data de 

1899 e regulamenta sobre disposição de resíduos em águas navegáveis e terras adjacentes. A 

Solid Waste Disposal Act (SDWA) em 1965 estabelece regras para a assistência técnica e 

financeira para os governos com o intuito de desenvolver pesquisas e planos. A National 

Environmental Polyce Act (NEPA) em 1969 cria o conselho da qualidade ambiental. A 

Resources Recovery Act (RRA) em 1970 enfatiza a reciclagem, a recuperação e conservação 

de recursos. A Resource Conservation and Recovery Act (RCRA) em 1976 apresenta 

princípios para o gerenciamento dos resíduos elaborados pela EPA. A RCRA foi expandida 

em 1980 e 1984 passando a ser conhecida como Harzadous and Solid Waste Amendments 

(HSWA). Em 1980 estabelece política e regulamento de utilidade política pública 

compreensão e responsabilidade sobre o meio ambiente, principalmente no que diz respeito 

aos resíduos perigosos e lei 1984 que estabelece novos padrões para os resíduos perigosos. 

Seus mecanismos financeiros resumem-se: as atividades relacionadas aos resíduos 

devem ser auto-sustentáveis. Nas esferas governamentais o orçamento é sustentado por 

fundos, formados pelas cobranças de taxas, como a de propriedade, de vendas aplicadas ao 

comércio, de serviços municipais, de arrecadação especial e por cobrança de emolumentos 

(matrícula) dos usuários e de programas de recuperação de resíduos. 

 

Experiência do Japão 

 

A hierarquia política se divide em: Municípios, províncias (Estados), Regionais 

(poder misto: províncias e municípios) e Governo Central. 

As diretrizes de gestão abrenge: planos de gerenciamento à saúde pública e meio 

ambiente, reciclagem/reutilização, incineração/aterros sanitários. 

Os arranjos institucionais envolvem:  

• Governo Central (Ministério da Saúde e do Bem-estar) - coordenar e 

executar a política nacional de resíduos, com funções de normatização, fiscalização e de 

articulação interinstitucional.  

• Província: fornece técnicas de gerenciamento aos municípios, coloca em 

prática a política de resíduos do Governo Central. 

• Municípios: encarregam-se da elaboração de planos anuais para o 

gerenciamento dos resíduos domésticos. 
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Os instrumentos legais de resíduos resumem-se: Lei de 1970 - Lei de 

Gerenciamento de Resíduos e de Limpeza Pública que teve como objetivo específico a 

preservação do meio ambiente e a proteção da saúde pública, através do gerenciamento 

adequado dos resíduos e da conservação da limpeza do ambiente. O texto dessa lei define os 

tipos de resíduos, prescreve padrões mínimos de gerenciamento (como a restrição aos 

importados), define os deveres dos cidadãos, empresas, municípios, províncias e governo 

federal (como reutilização, reciclagem).  

Seus mecanismos financeiros são: estruturas regionais (municípios e províncias) 

devem buscar a auto-sustentabilidade, podendo em casos especiais obter recursos do Governo 

Nacional. O gerenciamento é mantido pelos usuários, por fundos de cooperação das empresas 

e outras formas de financiamento dos governos. 

Para esses países, as metas prioritárias baseiam-se nos princípios de prevenção da 

poluição:  

• A prevenção por meio da redução do volume de resíduos na fonte. 

• A reciclagem e a reutilização dos resíduos. 

• A transformação por intermédio de tratamento básico, químico e biológico. 

• Ciclo de vida dos produtos. 

Para Assunção (2005), a adequação da gestão e gerenciamento dos resíduos 

sólidos dos países apresentados, provavelmente está relacionada com: 

• O planejamento eficiente das atividades. 

• Clareza na definição dos países dos agentes envolvidos. 

• O acesso permanente à informação. 

• O alto grau de consciência a capacidade de relação às questões ambientais. 

• O apoio de ONG’s e mídia na divulgação da informação à sociedade. 

 

3.3.6 Experiência Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos. 

O Quadro 3, na próxima página, cita o resumo da gestão e gerenciamento dos 

resíduos sólidos em âmbito nacional.  
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QUADRO 3 - Gestão de resíduos sólidos do Brasil 
 

Categoria Características 
Hierarquia 
Política  

Municípios, Governo Estadual, Governo Federal, minimização de 
gestão. 

Diretrizes de 
Gestão 

Desenvolvimento Sustentável; prevenção, reutilização, recuperação, 
reciclagem, tratamento, disposição final em aterros sanitários, 
recuperação de áreas degradadas, ampliação da cobertura dos serviços 
ligados aos resíduos. 

Arranjos 
Institucionais 

Governo Federal - responsável pela elaboração de leis, agente 
coordenador e executor da Política Nacional de Resíduos Sólidos tem 
função normativa de articulação institucional e de fiscalização.  
Estado - agente regulador de normas e decretos por meio dos órgãos 
reguladores ambientais. 
Municípios - deveria gerenciar os resíduos de forma adequada. 

Instrumentos 
Legais de 
Resíduos 

Normas constitucionais, leis federais, estaduais e municipais. Entre elas 
pode-se citar: 
Lei n° 6938/81 - dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente. 
Lei n° 9605/98 - dispõe sobre os crimes ambientais. 
Norma NBR 10004/2004 - Classifica os RS quanto aos riscos 
ambientais. 
Resolução CONAMA 04 e 05/83 - define normas mínimas para 
tratamento de resíduos serviços saúde.  
Projeto de lei 203/91 - Política Nacional de Resíduos Sólidos. Dentre 
outros. 
Lei 11445/2007 - Política Nacional de Saneamento Básico  
Lei Nº 13.103/2001 - Política Estadual de Resíduos Sólidos do Ceará. 

Mecanismos 
Financeiros 

As estruturas de gestão e gerenciamento de resíduos deveriam ser auto-
sustentáveis, mas não são. 
Existem financiamentos de atividades fornecidas pelo Governo. 

Fonte: Leite (1997). 
Organização: Adaptado de Assunção (2005). 

 

3.3.7 Gestão de Serviços de Limpeza Urbanos 

Conforme Di Pietro apud Oliveira e Hohmann (2008), serviço público é definido 

como toda atividade material que a lei atribui ao Estado para que se exerça diretamente ou por 

meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente as necessidades coletivas, 

sob regime jurídico total ou parcialmente público. Ainda citado por Oliveira e Hohmann 

(2008), Justen Filho ressalta que o conceito de serviço público é um conceito reflexo. Deriva 

do modelo constitucional assumido pela comunidade, inclusive no tocante à função e ao papel 

que a própria comunidade reserva para si própria. Assim Justen Filho mostra que o serviço 

público como um meio de garantir a eficiência de alguns direitos fundamentais.  

Penido Monteiro apud Oliveira e Hohmann (2008) associa à limpeza urbana: 

• Coleta regular do lixo urbano. 
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• Coleta de resíduos de unidade de trato de saúde. 

• Transferência e transporte. 

• Usinas de incineração. 

• Usinas de compostagem e reciclagem. 

• Aterros sanitários. 

• Varrição dos logradouros públicos. 

• Limpeza e manutenção de praças e jardins. 

• Capinação e raspagem. 

• Limpeza de bocas de lobo (bueiros). 

• Desobstrução de ramais e galerias. 

• Desinfetação e desinfecção. 

• Podas. 

• Pintura de meio-fio. 

• Lavagem de logradouros públicos. 

• Remoções especiais de entulhos, galhadas etc. 

• Limpeza de praias. 

 

3.3.7.1 Modelos Institucionais 

As categorias mais comuns de modelos básicos, segundo Lima (2001), estão 

apresentadas no QUADRO 4: 

 

QUADRO 4 - Modelos institucionais básicos 
 

Categoria Característica 
Entidade Municipal 
da Administração 
Direta 

Forma institucional de organização mais tradicional. Vinha sendo 
aplicada na maior parte das cidades latino americanas até a década de 
80. Esse modelo está vinculado a um setor da administração municipal 
que emprega veículos, equipamentos e funcionários públicos. 

Empresas Privadas 
Contratadas pela 
Prefeitura 

As prefeituras contratam, por prazos estabelecidos por lei, empresas 
privadas para operarem nos serviços de coleta domiciliar e comercial, 
à limpeza de logradouro e alguns casos a operação de aterros 
controlados ou aterros sanitários. 

Entidade Municipal 
da Administração 
Indireta 

Solução adotada por algumas cidades para vencer as amarras e 
limitações inerentes aos serviços público, optou-se em criar entidades 
públicas; autarquias, fundações, empresas públicas, com autonomia 
administrativa e independência financeira. A intenção é manter as 
atividades de limpeza urbana sob total direção e controle das 
prefeituras, buscando a agilidade gerencial. 
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Sistemas Mistos As entidades autônomas coexistem com conceitos da administração 
indireta e execução de serviços contratados por empresas privadas. 

Concessões É a forma de prestação de serviço público prestado por uma empresa 
privada onde a prestadora é remunerada pelos que recebem o serviço e 
não pelo poder publico. Esse tipo de sistema de concessão é mais 
usado nos setores de transporte público, energia, água e esgotos e 
outros, mas pouco usada em limpeza urbana, exceto nos Estados 
Unidos e Canadá. 

Livre Concorrência É o único modelo que não há qualquer interferência sob a forma de 
controle, onde o poder público só tem a função de fiscalizador. Esse 
sistema ocorre com freqüência nas cidades industriais e de grandes 
geradores de resíduos, como shopping centers ou super mercados. 

Fonte: Lima (2001). 
 
 

3.3.7.2 Políticas Públicas Relacionadas ao Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

Camargo (2002) cita que os entraves político-econômicos às práticas sustentáveis 

estão: a falta de comprometimento e de responsabilidade social das instituições públicas; a 

dificuldade humana em lidar com recursos financeiros; políticas públicas e orçamentos sociais 

insuficientes e inadequados, etc. Dentre os entraves sociais são: a desigualdade e exclusão 

social, a inexistência ou falta de educação ambiental mais efetiva e adequada; falta de 

condições básicas de sobrevivência; indivíduos descontextualizados econômica e 

politicamente; baixa representatividade social; dificuldade de mobilizar grupos sociais em 

torno de questões sócio-ambientais por tempo suficiente, entre outros. Entre os principais 

entraves culturais estão os diferentes valores e crenças das diferentes populações, que 

influenciam o modo de conceber conceitos como qualidade de vida, qualidade ambiental, 

necessidades, prioridades, progresso, desenvolvimento, entre outros. 

Bel (2007) considera que os problemas relacionados a resíduos sólidos são na 

verdade um problema de gestão institucional, no que envolve a conciliação de interesses, 

responsabilidades e recursos entre setor público, setor privado e sociedade civil. E a solução 

foca a mudança de condutas em organizações privadas e públicas, e em termos de políticas 

públicas isso requer legislação inteligente e mecanismos adequados para sua potencialização. 

Pode-se ainda citar programas voltados à política pública relacionados ao 

gerenciamento de resíduos sólidos, tais como: 

• Programa Compra do Lixo, O lixo que não é lixo e Programa “Câmbio Verde” 

do Município de Curitiba (NASCIMENTO; OLIVEIRA, 2006); 

• Programa Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE), o Programa Bacia Azul, 

Programa Município Verde e Programa Desperdício Zero, Paraná (2003); 
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• O ICMS ecológico, como instrumento de incentivo para os municípios que 

venham a adotar sistemas de tratamento e destinação final de resíduos sólidos urbanos. 

(HEMPEL, 2004); 

• Programa Selo Município Verde do Estado do Ceará, com o objetivo de 

incentivar as municipalidades na implementação de políticas ambientais, visando a 

sustentabilidade e a qualidade de vida da população. (HEMPEL, 2007); 

• Na esfera federal pode-se citar a Política Nacional de Saneamento Básico, 

aprovada Lei 11445/2007 e Política Nacional de Resíduos Sólidos, ainda em tramitação.  

 

Política Nacional de Saneamento Básico 

 

A política nacional de saneamento possui uma história de arranjos e desarranjos 

durante um período de vinte anos. Contudo em janeiro de 2007 foi aprovada a Lei n° 11445 

que estabelece diretrizes nacionais para o saneamento básico. 

A Lei Nacional de Saneamento Básico representa um novo marco para o setor. A 

Lei em questão visa à universalização do acesso aos serviços de saneamento básico, que 

segundo BRASIL (2007b) são:  

• Abastecimento de água,  

• Esgotamento sanitário, 

• Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos,  

• Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas. 

A Lei n° 11445 foca os aspectos do planejamento, regulação, fiscalização, 

participação, controle social e gestão associada dos serviços, buscando contribuir para a 

formulação dos modelos mais adequados. 

Zveibil (2008) relata que com relação os investimentos, a promulgação do Plano 

de Aceleração do Crescimento (PAC) é capaz de alterar substancialmente o cenário urbano-

ambiental brasileiro. Contudo Zveibil (2008) cita que para ter acesso a esses recursos a lei 

exigirá ampliação da capacidade dos potenciais tomadores tanto para elaboração de projetos 

de qualidade quanto para sua implantação e gestão dos serviços, todos sob a égide do 

planejamento dos sistemas, de maneira integrada, e consubstancido em Planos Municipais de 

Saneamento Básico. 

Necessariamente para os serviços de limpeza urbana e de coleta de resíduos 

sólidos a lei ampara um setor antes com pouco investimento e desenvolvimento.  
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Política Estadual de Resíduos Sólidos do Ceará 

 

A Lei 13.103/2001 trata-se de uma lei que define diretrizes e normas de prevenção 

e controle da poluição, para a proteção e recuperação da qualidade do meio ambiente e da 

saúde pública, assegurando o uso adequado dos recursos ambientais no Estado do Ceará, 

quando o assunto for resíduos sólidos (CEARÁ, 2001). 

A Lei adota os seguintes princípios (CEARÁ, 2001): 

• A promoção de padrões sustentáveis de produção e consumo;  

• A participação social no gerenciamento dos resíduos sólidos;  

• A regularidade, continuidade e universalidade dos sistemas de coleta, 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos;  

• A minimização dos resíduos, por meio do incentivo às práticas ambientalmente 

adequadas de reutilização, reciclagem e recuperação;  

• A responsabilização por danos causados pelos agentes econômicos e sociais;  

• A adoção do princípio do gerador poluidor – pagador;  

• O direito do consumidor à informação sobre o potencial de degradação 

ambiental dos produtos e serviços;  

• O acesso da sociedade à educação ambiental; e  

• Desenvolvimento de programas de capacitação técnica e educativa sobre a 

gestão ambientalmente adequada de resíduos sólidos. 

A Política Estadual de Resíduos Sólidos tem como objetivo proteger a saúde 

pública. 

 

3.3.7.3 Operações que compõem o Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

 
O Sistema visa o manejo diferenciado de tratamento descentralizado, promover a 

segregação dos resíduos na fonte geradora, incentiva a redução, reutilização e reciclagem 

geradora, e no manejo ambiental de resíduos (LIMA, 2001, p. 59). 

Os sistemas tecnológicos operacionais na execução da Gestão dos Serviços de 

Limpeza Urbana são: 
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Acondicionamento 

 

É o primeiro passo para se obter a qualidade de coleta e transporte dos resíduos, 

pois a preparação depende da forma estocada, do tipo e quantidade de resíduos. Assim a 

participação da população é fundamental. Essa etapa apesar de ser aparentemente simples é 

muito importante, pois o acondicionamento sendo adequado evita acidentes, evita a 

proliferação de vetores, minimiza os impactos visual e olfativo, reduz a heterogeneidade dos 

resíduos, caso haja coleta seletiva e facilita a realização da etapa da coleta (ZVEIBIL , 2001, p. 

45). 

 

Coleta e transporte 

 

Nessa etapa que se recolhe os resíduos acondicionados. Coleta é a ação de reunir o 

resíduo, assim como o transporte é a condução desse material para um local provisório 

(transbordo) ou definitivo (aterro sanitário), podendo ser classificado em manual ou 

mecanizado. (ZORZAL et al., 2005). A prática da coleta minimiza os problemas de saúde.  

Assunção (2005) cita que a freqüência de coleta pode ser: 

• Diária: cujo custo operacional é alto. Recomendável para área central da 

cidade, ruas de intenso comércio, vias de intenso tráfego e acesso ao centro da cidade. 

• Alternada ou periódica: mais aconselhada para logradouros públicos com 

média e baixa produção de resíduos. 

• Mista: coleta com parte diária e parte alternada. 

Segundo Bahia ([19--]), o tipo de caminhão coletor, a guarnição, a freqüência e o 

horário de coleta influenciam diretamente na qualidade da coleta regular. Podendo ser 

simples, também conhecido como prefeitura, gaveta, convencional, baú, ou compactador, a 

escolha do veículo coletor é feita considerando-se principalmente: a natureza e a quantidade 

dos resíduos sólidos; as condições de operação do equipamento; preço de aquisição do 

equipamento; mercado de chassis e; os custos de operação e manutenção; as condições de 

tráfego da cidade. 

A equipe que trabalha diretamente no caminhão coletar; motorista e garis, 

chamado guarnição, normalmente varia segundo TABELA 6. 
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TABELA 6 - Referência para dimensionamento da guarnição 
 

Densidade 
Populacional 

Guarnição de Coleta 
(excluindo motorista) 

Produção diária por 
trabalhador 

Tipo de veículo 

Alta 3 homens até 6.000 Kg Compactador 
Média 4 homens até 4.000 Kg Compactador 
Baixa 5 homens até 2.000 Kg Sem compactação 

Fonte: Bahia, ([19--]). 
 

Para se alcançar a produtividade, Bahia ([19--]) observa alguns detalhes sob os 

horários, tais como: 

• Os intervalos devem ser amplos entre os turnos diurno e noturno, pois 

problema surgido em um turno não atrapalha no outro. 

• Para área de movimento intenso durante o dia, bem como, áreas comerciais e 

turísticas, que a coleta seja noturna. 

• Que a entrada e saída do pessoal sejam em horário que haja condução 

disponível. 

• Em região de clima quente, sugere-se que a coleta seja executada em horários 

de calor menos excessivo. 

De acordo com Bahia ([19--]), os tipos de lixo que são coletados pela Prefeitura 

ou o órgão prestador do serviço geralmente são: 

• Domiciliar. 

• De grandes estabelecimentos comerciais. 

• Industrial, quando não tóxico ou perigoso. 

• Unidades de saúde e de farmácias. 

• Animais mortos de pequeno porte. 

• Folhas e pequenos arbustos provenientes de jardins particulares. 

• Resíduos volumosos, como móveis, veículos abandonados e materiais de 

demolição. Estes necessitam de um serviço especial para sua retirada, podendo ser cobrado 

dos usuários. 

Coleta especial consiste na retirada de resíduos que não podem ser recolhidos pela 

coleta regular domiciliar. Trata-se de resíduos volumosos como restos de folhagem, poda, e 

resíduos que dependem de equipamentos especiais ou os resíduos definidos segundo 

legislação municipal (BAHIA, [19--]). 

A varrição consiste no serviço executado em vias públicas, passeios, praças 

normalmente em sistema individual, em dupla ou mesmo em equipe de três ou mais. E para 
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cada grupo de 25 a 30 varredores e apenas um encarregado. Os equipamentos usados são: 

lutocares, vassourões, vassouras, sacos plásticos de cem ou duzentos litros e pás, carrinho de 

mão convencional, de ferro ou de madeira (BAHIA, [19--]). 

A capinação consiste na retirada da vegetação podendo ser (BAHIA, [19--]): 

• Manual que procura deixar o solo sem vegetação. 

• Mecanizada que apara a vegetação.  

• Química ou erradicação que é uma atividade combatida devido a contaminação 

em ação residual dos herbicidas.  

A equipe destinada à capinação também faz a raspagem de sarjetas. Após a 

capinagem e limpeza das sarjetas é conveniente a pintura da guias. Serviço que ajuda na 

segurança do trânsito e embeleza a cidade. Esses serviços de limpeza pública devem ser 

contínuos, alternados ou periódicos. Os resíduos provenientes desses serviços são 

acondicionados em sacos plásticos de cem e duzentos litros ou acompanhada de caminhão 

caçamba (BAHIA, [19--]). 

 

Transferência de Resíduos Sólidos Urbanos 

 

O transbordo ou estação de transferência é o local onde o caminhão coletor 

descarrega o lixo em outro veiculo com maior capacidade de carga que posteriormente 

carregado se deslocará à disposição final. Trata-se de uma solução para cidades de médio e 

grande porte que possuem seus aterros muito distantes, de pelo menos 25 km, de seus centros 

urbanos (ARAÚJO, 2008). 

Os transbordos podem ser diretos ou de armazenamento com ou sem compactação. 

 

Destinação 

 

É a última fase do sistema de limpeza urbana. Geralmente essa etapa é efetuada 

após a coleta. Em outros casos o resíduo pode sofrer alguns beneficiamentos, ou seja, um 

tratamento antes de ser destinado.  

Os métodos de disposição final para os resíduos sólidos urbanos são: 

• Lançamento a céu aberto;  

Consiste no descarregamento dos resíduos sobre o solo sem nenhum tratamento, 

sem medidas de proteção ao meio ambiente ou a saúde publica. Esse método é sob todos os 
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aspectos a pior forma de disposição, pois facilita a proliferação de vetores (moscas, 

mosquitos, baratas, ratos), polui as águas superficiais e subterrâneas pelo processo de 

lixiviação, bem como maus odores, provenientes da decomposição dos resíduos através da 

produção de gases (ASSUNÇÃO, 2005). 

Embora este método conhecido como lixão proporcione toda essa degradação 

63,6% da comunidade brasileira ainda despeja os seus resíduos em lixão, segundo IBGE 

(2002a).  

Dados fornecidos na reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente (COEMA) 

no dia trinta de agosto de 2007, o técnico da SEMACE, Costa, confirmou a existência de 236 

lixões no estado do Ceará, (CABRAL, 2008). 

• Aterros manuais;  

Jucá (2005) considera aterros manuais como aterros simplificados que empregam 

equipamentos mecânicos de pequeno porte e ferramentas os métodos de trabalho manuais. 

• Aterros controlados;  

Refere-se a disposição final de resíduos com alternativas de minimizar os riscos 

dos impactos ambientais ao meio ambiente e à saúde pública. Algumas alternativas são a 

cobertura do lixo por argila, sem nenhum tratamento e o uso de cercas para evitar catadores. 

O aterro controlado é um paliativo e não uma solução (JARDIM, 2006).  

Uma diferença vital entre o aterro controlado e o lixão é que o aterro após sua vida 

útil, a área é estabilizada e com monitoramento pode ser recuperada para certas atividades 

sociais (JARDIM, 2006).  

• Aterro sanitário; 

Jucá (2005) conceitua aterro sanitário como uma instalação adequada localizada, 

concebida, instalada, operada e monitorada, onde resíduos sólidos urbanos deverão ser 

dispostos e compactados para que se reduza ao menor volume possível e permaneçam 

confinados em ambiente tanto quanto possível estanque.  

IBGE (2002b) revela uma tendência de melhora da situação de destinação final do 

lixo coletado no país nos últimos anos onde mais de 69% de todo o lixo coletado no Brasil 

estaria tendo um destino final adequado, em aterros sanitários e/ou controlados. Ainda 

segundo IBGE (2002b) esse índice é justificado devido as treze maiores cidades serem 

responsáveis por 31,9% de todo o lixo urbano brasileiro, desses apenas 1,8% depositam de 

forma inadequada. 
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3.4 Tratamento de Resíduos Sólidos 

3.4.1 Domiciliares  

Por tecnologia térmica: 

 

• Incineração: consiste na queima a altíssima temperatura, por intermédio de 

equipamentos de grande porte, dos resíduos de serviço de saúde e industrial. Tem por objetivo 

a redução do peso e do volume por combustão controlada.  

• Pirólise: decomposição química do resíduo sólido por calor, na ausência do 

oxigênio (JUCÁ, 2005). A tecnologia aplicável à pirólise do lixo urbano ainda está em fase de 

desenvolvimento. 

 

Por Triagem:  

 

• Compostagem: processo biológico aeróbio e controlado de transformação de 

resíduos orgânicos em resíduos estabilizados (BIDONE; POVINELLI, 1999). A Figura 1 

mostra um pátio com leiras de compostagem. 

O processo de compostagem é de grande importância para os municípios 

brasileiros, sua aplicação resultaria: na economia do aterro, no aproveitamento agrícola da 

matéria orgânica, reciclagem de nutrientes para o solo, num processo ambientalmente seguro 

e eliminaria os agentes patogênicos. 

Quatro são os tipos de processos de compostagem no Brasil: processo Dano; 

processo Windrow, processo das leiras estáticas aeradas e vermicompostagem (BIDONE; 

POVINELLI, 1999). 

  
FIGURA 1 - Leiras de compostagem. 
Fonte: Batista et al. (2004). 
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Alumínio

MetaisVidrosPlásticosPapéis

 

• Reciclagem: é o processo de recuperação dos materiais descartados 

modificando as suas características físicas. Podendo ser: direta (pré-consumo), quando os 

materiais são descartados na própria linha de produção como aparas de papel, rebarbas 

metálicas; indireta (pós-consumo), quando são reprocessados materiais descartados como 

resíduos sólidos pela população e terciária, conversão de resíduos plásticos em produtos 

químicos e combustíveis através de processos termoquímicos. Não está sendo utilizada em 

grande escala devido ao custo elevado (CARVALHO JÚNIOR; NOGUEIRA, 2005). 

Os símbolos dos materiais reciclagens com suas respectivas cores estão 

representados na FIGURA 02. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
FIGURA 2 - Simbologia dos recicláveis. 
Fonte: Guilherme (2005). 

 
Os métodos de coleta de materiais reciclagens são: 

• Coleta seletiva: os materiais recicláveis são separados já na origem, onde o lixo 

é gerado e coletado por veículos especiais. Esse método estimula a reciclagem (ABREU, 

2001, p. 20).  

• Pontos de entrega voluntária (PEV), onde a população deposita em contêineres, 

voluntariamente, os materiais recicláveis separados em suas residências e por postos de troca 

que consiste na troca do material entregue por algum bem ou benefício, colocados em pontos, 

praças ou locais de fácil acesso para a população depositar os resíduos sólidos recicláveis 

(RSR). Na Figura 3 mostra um dos modelos adotado no município de São Paulo (ORTH, 

2004 p. 8). 
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FIGURA 3 - Posto de entrega voluntária (PEV) instalado na cidade de São Paulo. 
Fonte: Orth (2004). 

 

• Usinas de reciclagem onde os materiais recicláveis são separados dos resíduos 

provenientes da coleta e transporte regular. A Figura 4 mostra a operação mecanizada de 

triagem de resíduos na Estação de Triagem do Jangurussu em Fortaleza/CE.  

 

 

 
FIGURA 4 - Operação de triagem mecanizada de resíduos na usina do Jangurussu. 

Fortaleza, Ceará. 
Fonte: Mancini (2003). 
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Assunção (2005) aponta os principais benefícios ambientais no processo de 

reciclagem: a economia de matéria-prima não renovável, a economia de energia nos processos 

produtivos, geração de emprego e renda, aumento da vida útil dos aterros sanitários, 

desenvolvimento da consciência ambiental e dos princípios de cidadania por parte da 

população. 

O Quadro 5 aponta os diferentes códigos de cores para recipientes de resíduos 

segundo a Resolução CONAMA n° 275 (CONAMA, 2001). 

 
QUADRO 5 - Código de cores para recipientes de resíduos 

 
TIPO DE RESÍDUO COR DO RECIPIENTE 

Papel/papelão Azul 
Plástico Vermelho 
Vidro Verde 
Metais Amarelo 
Madeira Preto 
Resíduos perigosos Laranja 
Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde Branco 
Resíduos radioativos Roxo 
Resíduos orgânicos Marrom 
Resíduos em geral, não reciclável ou misturado, ou 
contaminado, não passível de separação 

Cinza 

Fonte: CONAMA (2001). 
 
 

3.4.2 Tratamento dos Resíduos Domiciliares Especiais (Produtos Pós-Uso) 

Na construção civil é recomendada a reciclagem dos resíduos de construção e 

demolição (RCD). O processo de reciclagem engloba a segregação que é a limpeza do 

material, a trituração e a reutilização. 

A reutilização é utilizada na própria indústria da construção civil, na base e sub-

base de rodovias, como agregado graúdo na execução de estruturas de edifícios, nas obras de 

arte de concreto armado e em peças pré-moldadas (ZVEIBIL , 2001). Cabral e Schalch (2004) 

citam como exemplo os RCD da cidade de Fortaleza/CE contabilizam que 767 toneladas de 

RCD/dia, representam 4,6 milhões de reais anuais gasto no gerenciamento destes resíduos. Os 

mencionados autores relatam que a geração de RCD corresponde a 56% do total de resíduos 

urbanos coletados na cidade de Fortaleza/CE.  

Dentre as vantagens da reciclagem de entulhos estão: na redução de volume de 

extração de matérias-primas e conservação das mesmas; na minimização gerada pela 
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disposição irregular desses resíduos na malha urbana; no custo menor desse material 

reciclável no mercado e emprego e renda. 

As pilhas e baterias são classificadas como resíduos perigosos de Classe I, portanto 

o seu tratamento é descrito como o mesmo para os resíduos industriais de Classe I.  

Lâmpadas fluorescentes são materiais de elevada toxicidade e devem ser 

gerenciadas como se fossem resíduos sólidos tóxicos. Para minimizar o impacto ambiental, a 

Tramppo Recicla Lâmpadas, empresa do Centro Incubador de Empresas Tecnológicas 

(CIETEC) da Universidade de São Paulo (USP), desenvolveu um sistema que recupera os 

componentes presentes nas lâmpadas, reaproveitando mais de 98% da matéria-prima utilizada 

na fabricação (ROMERO, 2006).  

O processo de reciclagem, segundo Imbelloni (2004), mais usado e em operação 

em várias partes do mundo envolve basicamente duas fases: de esmagamento e de destilação 

de mercúrio. 

• Fase de esmagamento: nessa fase as lâmpadas são introduzidas em 

processadores especiais para esmagamento. Os materiais constituintes são separados por 

peneiramento, separação eletrostática e ciclonagem em cinco classes distintas: terminais de 

alumínio - pinos de latão; componentes ferro-metálicos; vidro, poeira fosforosa rica em 

mercúrio (Hg); isolamento baquelítico.  

O processo consiste em quebrar as lâmpadas em pequenos fragmentos, por meio 

de um processador (britador e/ou moinho), permitindo separar a poeira de fósforo contendo 

mercúrio dos outros elementos constituintes. As partículas esmagadas restantes são 

conduzidas a um ciclone por um sistema de exaustão, onde as partículas maiores, tais como 

vidro quebrado, terminais de alumínio e pinos de latão são separadas e ejetadas do ciclone e 

separadas por diferença gravimétrica e por processos eletrostáticos (IMBELLONI, 2004). 

A poeira fosforosa e demais particulados são coletados em um filtro no interior do 

ciclone e por um mecanismo de pulso reverso. A poeira é retirada desse filtro e transferida 

para uma unidade de destilação para recuperação do mercúrio. A poeira de fósforo é enviada a 

uma unidade de destilação, onde o mercúrio é extraído. O mercúrio é recuperado e pode ser 

reutilizado. A poeira fosforosa resultante pode ser reciclada e reutilizada, por exemplo, na 

indústria de tintas (IMBELLONI, 2004). 

O vidro ejetado do ciclone, em pedaços de 15mm, é limpo, testado e enviado para 

reciclagem como, por exemplo, para a fabricação de produtos para aplicação não alimentar. A 

concentração média de mercúrio nesse vidro não deve exceder a 1,3mg/Kg (IMBELLONI, 

2004). 



53 

O alumínio e pinos de latão, depois de limpos, podem ser enviados para 

reciclagem em uma fundição. A concentração média de mercúrio nesses materiais não deve 

exceder o limite de 20mg/Kg (IMBELLONI, 2004). 

O único componente da lâmpada que não é reciclado é o isolamento baquelítico 

existente nas extremidades da lâmpada (IMBELLONI, 2004). 

• Fase de destilação de mercúrio: A fase subseqüente nesse processo de 

reciclagem é a recuperação do mercúrio contido na poeira de fósforo. Essa recuperação é 

obtida pelo processo de reportagem. Esse processo consiste no aquecido do material até a 

vaporização do mercúrio (temperaturas acima do ponto de ebulição do mercúrio, 357°C). O 

material vaporizado a partir desse processo é condensado e coletado em recipientes especial 

(IMBELLONI, 2004). 

Imbelloni (2004) aponta que maior avanço tecnológico para a reciclagem de 

lâmpadas, é apresentado pela empresa Mercury Recovery Technology (MRT), estabelecida em 

Karlskrona na Suécia. Na MRT o processador trabalha a seco, em sistema fechado, 

incorporado em um "container" de vinte pés de comprimento (6,10m). Todo o sistema opera 

sob pressão negativa (vácuo) para evitar a fuga de mercúrio para o ambiente externo 

(emissões fugitivas).  

Dentre os tratamentos de pneus pode-se citar as queimas e a reciclagem. Os pneus 

podem ser queimados em usinas termelétricas, como é o caso dos Estados Unidos. No Brasil a 

queima dos rejeitos se dá em forno de clinker das indústrias cimenteiras. Pneus podem ser 

reciclados a partir de solventes orgânicos que separa a borracha do arame e do nylon dos 

pneus ou reutilizados na própria estrutura do aterro, como mostra as Figuras 5 e 6. Em 

Fortaleza/CE, implantou-se em alguns trechos rodoviários asfalto com adição da borracha de 

pneu. Como pesquisa pode-se citar Pinheiro (2004) que analisou mecanicamente a misturas 

asfálticas com incorporação de borracha de pneu, com o intuito de melhorar o desempenho 

dos revestimentos asfálticos, assim como minimizar o problema ambiental. 

 

 
FIGURA 5 - Reutilização do pneu em aterros com estiva. 
Fonte: Nahas (2004). 
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FIGURA 6 - Reutilização do pneu em aterros na estrutura de arrimo. 
Fonte: Nahas (2004). 
 

No Brasil estão surgindo investimentos em novas pesquisas para o 

desenvolvimento de tecnologias para a minimização desses resíduos. Um exemplo é a 

Policarpo & Cia Ltda, que atua no ramo de destruição e reciclagem de pneus desde 1964. 

Alguns produtos fabricados pela reciclagem do pneu são (POLICARPO, 2008):  

• Percinta: Tiras de borracha laminadas, geralmente usadas em móveis estofados, 

com espessura de 14mm e largura de 40mm. Acondicionadas em rolos de aproximadamente 

25Kg.  

• Solado: Produzido a partir do pneu de caminhão e estampado de acordo com os 

moldes do cliente, tanto no tamanho quanto na espessura.  

• Borracha para rodo: Tiras de borracha pura, usadas para enxugadores.  

• Manilha de água e esgoto: Produzido a partir do centro dos pneus, com 

medidas de 16 polegadas até 22 polegadas, possui alto índice de drenagem.  

• Bloquetes e artefatos de concreto: Produzido tendo como base o concreto com 

raspagem de pneus na mistura, não perdendo a durabilidade e deixando a peça mais leve.  

• Granulado de borracha: Usado em diversas aplicações técnicas, com pastilhas 

de freio e até asfalto. São diversas as granulometrias de acordo com a necessidade da 

aplicação. 

• Calços de borracha: Para as mais diversas aplicações e serviços. 

(POLICARPO, 2008).  

Nas Figuras 7 e 8 apresentam imagens de uma bloquetes e artefatos de concreto e 

manilha de água e esgoto, respectivamente. 
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FIGURA 7 - Bloquetes e artefatos de concreto. 
Fonte: Policarpo (2008).  
 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 8 - Manilha de água e esgoto. 
Fonte: Policarpo (2008).  
 
Embalagens de agrotóxicos também considerados resíduos com risco ambiental 

são disciplinadas pela lei 9.974/00 (BRASIL, 2000). Segundo dados da ABRELPE (2005) 

95% das embalagens, sendo devidamente lavadas, podem ser recicláveis e apenas 5% não.  

No Ceará a única central de recebimento de recipientes vazios de agrotóxicos 

localiza-se no município de Ubajara, na Serra da Ibiapaba. Em 2006, segundo dados INPEV 

(2008), recolheu-se 55.267 toneladas de embalagens rígidas (plástico e vidro), flexíveis (sacos 

plásticos) e secundárias (caixas de papelão).  

 

3.4.3 Tratamento dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) 

O tratamento e destinação devem ser realizados segundo a Resolução n° 005 do 

Conselho Nacional o Meio Ambiente, pelos processos de esterilização a vapor ou por 

incineração, sendo proibida a sua disposição direta no solo (CONAMA, 1993). 

Dentre os tratamentos e destinação final de RSS podemos citar: 
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• Incineração: sua vantagem é a redução do seu volume a 10% e suas escorias 

poderem ser destinada para aterros sanitários (BIDONE; POVINELLI, 1999). 

• Fornos Microondas: envolve a trituração dos resíduos, injeção de vapor a alta 

temperatura (130°C) para esterilização e aplicação de microondas mantendo os resíduos pré-

aquecidos a temperaturas entre 95°C e 100°C por trinta minutos eliminando os agentes 

patogênicos (BIDONE; POVINELLI, 1999). 

• A destinação por vala séptica pode ser definida como vala onde os resíduos de 

saúde são depositados, tratados com uma camada cal virgem e outra de areia sem 

compactação. 

• Autoclavagem: é um processo de esterilização e redução volumétrica, 

particularmente pela redução do teor de umidade relativa, do resíduo sólido através da ação 

combinação de alta temperatura e alta pressão (JUCÁ, 2005). Segundo Bidone e Povinelli 

(1999), esse processo é usado largamente na esterilização de vidrarias, instrumentos 

cirúrgicos, meios de cultura, roupas, alimentos, entre outros. Para tratá-lo é necessário que o 

vapor consiga atingir toda a superfície material a temperatura de 121°C ou 132°C e o período 

de exposição conhecidos para esterilização de materiais hospitalares embalados são de trinta 

minutos a 121°C e quatro minutos a 132°C, em autoclaves de exaustão a vácuo. 

Bidone e Povinelli (1999) citam ainda outros tratamentos utilizados nos países de 

primeiro mundo que ainda não são utilizados no Brasil como: a desinfecção por fervura em 

água, tyndallização ou esterilização fracionada, esterilização por aquecimento a seco, 

esterilização por radiação por radiação ionizante, radiação gama, eletro-aceleradores (emissão 

de raios catódicos), esterilização por radiação não-ionizante, radiação ultravioleta, 

desinfetantes líquidos, desinfecção por gases ou vapores químicos, encapsulamento de 

resíduos, incineração a laser, incineração com infravermelho e pirólise.  

Segundo dados da ABRELPE (2005), a situação do setor de resíduos de serviço de 

saúde no Brasil é: 

• Macrorregião Norte: não existia tratamento dos RSS gerados. 

• Macrorregião Nordeste: apenas 15% dos RSS gerados eram tratados. 

• Macrorregião Centro-Oeste: tratava 34% dos RSS gerados. 

• Macrorregião Sudeste: obsevava-se o melhor índice de tratamento, 46% do 

total gerado. Em São Paulo 79% dos RSS gerados são tratados. 

• Macrorregião Sul: apenas 19,8% dos RSS gerados são tratados. 
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Ainda Zevzikovas (2006) aponta duas tecnologias: o plasma que pode ser 

entendido como um gás ionizado a temperatura elevadas (15000°C até 50000°C) e gerado 

pelo uso de eletricidade, com alto rendimento energético e o dismo que é uma tecnologia 

italiana para diversos resíduos perigosos, a temperatura de 8.000°C em reator de 10bar, com 

auxílio de oxigênio técnico, operando com baixa emissão de gases e mínima de cinzas. 

 

3.4.4 Tratamento dos Resíduos Industrial 

 
As principais técnicas de tratamento resíduos sólidos industriais segundo Bidone e 

Povinelli (1999) são:  

• Aterros industriais: assemelha-se a execução de um aterro sanitário 

diferenciando pelos elementos adicionais de proteção ambiental. 

• Landfarming/landspreading: trata-se de um processo simples que consiste na 

mistura do resíduo com a camada de solo existente na zona através a qual deve ser removida 

periodicamente. 

• Estabilização e solidificação (escapsulamento): trata-se de um processo que 

induz a troca química no constituinte do resíduo, transformando-o em formas menos solúveis 

e tóxicas. 

• Compostagem: para tratamento de resíduos industriais a compostagem deve 

prever a hipótese de processamento em codisposição com materiais de origem orgânica, 

visando a atenuação dos materiais que conferem periculosidade, contando com as 

características adsortivas e quelantes do massa de húmus ou composto produzido, conseguido 

com uso de matéria orgânica como substrato bruto. 

• Vermicopostagem: para esse tipo de resíduo a verminocompostagem deve 

prever similarmente à compostagem, a hipótese de processamento em codisposição com 

materiais de origem orgânica, garantindo aos organismos um substrato mínimo que satisfaça 

sua dieta alimentar, ao mesmo tempo em que confira à massa húmica as propriedades 

adsortivas e quelente já referidas.   

• Tratamentos específicos para resíduos no estado semi-sólidos ou pequenas 

concentrações de sólidos: direcionados para esses materiais, podem ser citados como 

alternativas de tratamento: oxidação, redução, neutralização, precipitação, troca iônica, 

recuperação eletrolítica, extração por solventes, flotação, adsorção, osmose reversa, 

eletrodiálise e ultrafiltração. 
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3.5 Disposição Final de Resíduos Sólidos Domiciliares 

A maior parte dos resíduos sólidos domiciliares é de matéria orgânica e por isso de 

fácil decomposição ao ar livre. O seu acúmulo inadequado prolifera moscas, baratas, ratos, 

urubus, além de exalar mal-cheiro proveniente dos desprendimentos de gases como o gás 

sulfídrico e mercaptanas, bem como gases sem odores, mas prejudiciais a saúde como o gás 

metano e o gás carbônico (LEITE, 1997).  

Os gases provêm da decomposição anaeróbia dos resíduos confinados. O processo 

acontece com a combinação do carbono com o hidrogênio formando o metano que é 

inflamável quando misturado com o ar na proporção de 10 a 15% (LUZ, 1981 apud LEITE, 

1997).  

Outro fator proveniente do acúmulo de resíduos sólidos é um líquido escuro que 

contém altas concentrações de compostos orgânicos e inorgânicos, o chorume. Segundo Luz 

(1981) apud Leite (1997), é o líquido oriundo da decomposição dos resíduos sólidos que 

provém da umidade natural dos resíduos, da água de constituição de vários materiais, que 

sobra durante a decomposição e da dissolução da matéria orgânica pelas enzimas expelidas 

pelas bactérias. Esses microrganismos unicelulares, para se alimentarem, expelem enzimas 

que dissolvem a matéria orgânica, possibilitando em seguida a absorção através das suas 

membranas. O excesso escorre como líquido negro, característico de resíduos orgânicos em 

decomposição. 

Um problema procedente do aglomerado de resíduos sólidos é o percolado que 

segundo Luz (1981) apud Leite (1997) são as águas pluviais não descritas da área onde se 

realiza o aterro, infiltrações de lagoas vizinhas ou do próprio lençol freático e nascentes não 

detectadas por ocasião da escolha do local, cuja reação se intensifica nos períodos de chuva 

prolongada. Depois de atingido o ponto de saturação da massa disposta no aterro, essas águas 

escorrem arrastando o chorume e outros elementos prejudiciais tanto para o lençol 

subterrâneo como para os cursos de água próximos.  

Segundo Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública (ABRELP), em 

termos de custo-benefício, os aterros são a melhor forma de destinação do lixo. Contudo 

Eduardo Castagnari (diretor de marketing da ABRELP) menciona os sistemas integrados 

como solução para o problema de esgotamento sanitário criando um novo mercado, como a 

incineração, biodigestão, programas de reciclagem, lixo para geração de energia térmica. Para 

isso Eduardo considera a participação da iniciativa privada como apoio fundamental, através 
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de incentivos, seja do poder municipal, estadual ou mesmo federal. (CERQUEIRA; MELLO, 

1999). 

 

3.5.1 Aterros Controlados 

 
O aterro controlado é muito confundido com aterro sanitário, visto que, muitas 

prefeituras, em virtude do custo de implantação operam aterros controlados nomeado-as de 

aterros sanitários. Sua operação consiste numa cobertura diária, com ou sem compactação, de 

material inerte sobre os resíduos sólidos de forma aleatória. Esse procedimento não evita a 

poluição gerada pelos resíduos, pois não são levados em conta os mecanismos de formação de 

gases, de líquido e outros. (ASSUNÇÃO, 2005 p. 35) 

Segundo Conselheira Titular SECITECE no COEMA e membro da Comissão 

Técnica do Programa Selo Município Verde (PSMV), Doutora Nájila Cabral, o aterro 

controlado, para fins de significância na variável destinação final de resíduos sólidos do 

PSMV, é equiparado ao lixão, ou seja, ambos possuem a mesma significância (CABRAL, 

2008). 

 

3.5.2 Aterros Sanitários 

 
A NBR 8419 (ABNT, 1984), define aterro sanitário, como:  

Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo sem causar danos à saúde 
pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que 
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 jornada de trabalho, ou a intervalos menores, se for 
necessário. 
 

Esses critérios de engenharia consistem no projeto de sistemas de drenagem 

periférica e superficial para afastamento de águas de chuva, de drenagem de fundo e sistemas 

de tratamento para a coleta do lixiviado, de drenagem e tratamento dos gases gerados. 

(BIDONE; POVINELLI, 1999). 

O aterro sanitário exige cuidados e técnicas específicas, visando inclusive ao uso 

futuro do local, e que incluem: a seleção e o preparo da área, a operação e o monitoramento. 

Essa estrutura necessita de estudo para seleção de áreas para a sua implantação, devendo 

sempre buscar o equilíbrio entre os aspectos sociais, as alterações no meio ambiente e os 

custos do empreendimento. Leite (1997) cita os seguintes dados levados em consideração:  
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• Dados gerais: populacional, caracterização dos resíduos e informações sobre o 

manejo de resíduos sólidos no município (varrição, acondicionamento, coleta e transporte); 

• Dados geológicos e geotécnicos: são informações fundamentais para a escolha 

do local mais adequado, pois esses dados inserissem: o relevo do solo (traço físico, 

declividade do terreno), material não consolidado (espessura, textura, suporte, capacidade de 

troca catônica, pH), escoamento superficial e infiltração, nível das águas subterrâneas, 

substrato rochoso, compressibilidade do solo e material de cobertura do aterro; 

• Dados sobre clima, legislação e socioeconômicos. 

Diretamente relacionados a estes fatores estão as funções que um local de 

disposição de resíduos deve prover (MAHLER; LEITE 1999; LIMA; GUIMARÃES, 2001 

apud BROLLO, 2004), dentre as quais pode-se listar: 

• Garantir segurança da população vizinha, segurança estrutural do aterro 

sanitário, segurança ao fogo na drenagem do gás e conforto quanto à poluição atmosférica 

(climatologia favorável, ventilação); 

• Dispor de material para recobrimento diário (proporcionando conforto 

acústico, olfativo, visual e estético, evitando vetores); 

• Dispor de solo de boa qualidade, proteger águas subterrâneas e cursos d’água 

superficiais (proporcionando estanqueidade ao líquido percolado e eficiência dos drenos; 

garantindo adequabilidade do terreno à instabilidade); 

• Oferecer topografia compatível e dispor de infra-estrutura e boas condições de 

acesso (trafegabilidade dos veículos de coleta e serviços); 

• Minimizar preço de aquisição do terreno, considerar valorização ou 

desvalorização imobiliária; 

• Manter distância ideal dos centros urbanos (favorecendo os custos da coleta, 

transporte e disposição final, ou seja, o preço do lixo por tonelada) e promover durabilidade 

(vida útil X volume estimado de lixo a ser disposto o local); 

• Estar de acordo com a legislação.  

Na FIGURA 09, CONDER ([19--]), esquematiza um aterro sanitário. 
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FIGURA 9 - Esquema básico de aterro sanitário. 
Fonte: CONDER (s/d). 

 

3.5.2.1 Classificação e Métodos de Operação 

Os aterros são classificados de acordo com a forma de execução que pode ser em 

superfície ou em depressões. Sua classificação de acordo com sua operação e disposição varia 

segundo a capacidade de resíduos gerados. A Tabela 7 apresenta essa classificação segundo 

Benvenuto (2004). 

 

TABELA 7 - Tipo de operação segundo a capacidade de resíduos gerados 
 

Operação Capacidade de resíduos gerados Volume ocupado  
Manual Até 1 t/dia 150/300 Kg/m² 
Valas 2 a 5 t/dia 500 a 1000 Kg/m² 
Trincheiras 5 a 10 t/dia 1000 a 3000 Kg/m² 
Camadas 7 a 6000 t/dia 4000 a 30000 Kg/m² 

Fonte: Benvenuto (2004). 

 

Os métodos de operação de aterro em superfície, aquele executado em regiões 

planas, podem ser de três tipos, segundo Bidone e Povinelli (1999) são:  

• Método de trincheira. 

• Método da escavação progressiva ou método da meia encosta ou método de 

rampa. 

• Método de área ou aterro tipo superficial. 
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O método da trincheira consiste na escavação de uma área formando valas ou 

trincheiras onde os resíduos são depositados, compactados e aterrados, como mostra a Figura 

10, nesse caso o material escavado é utilizado para fazer a cobertura.  

 

 
FIGURA 10 - Compactação dos resíduos em trincheira. 
Fonte: Bidone e Povinelli (1999). 
 
O método de rampa utiliza-se áreas que possuem depressões naturais, Figura 11, 

onde se fazem escavações para servir como material de cobertura, e as técnicas de colocação e 

compactação dos resíduos estão relacionados com a geometria do local e a facilidade de 

acesso ao mesmo. Este método é empregado em locais como ribanceiras, ravinas e poços 

(GUIMARÃES, 2000). 

 

 
FIGURA 11 - Método de rampa, aterro em encosta. 
Fonte: Nahas (2004). 
 

O método de área é utilizado quando não se dispõe de áreas para se escavar; 

consiste no descarrego e espalhamento ao longo da área formando uma elevação tronco-

piramidada (FIGURA 12).  
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FIGURA 12 - Célula de aterro sanitário tronco-piramidada executada em área 

(DMLU/PMPA). 
Fonte: Bidone e Povinelli (1999). 
 

Observa-se, portanto, que a escolha do método depende das características físicas e 

geográficas da área. 

Os aterros em depressões são aqueles executados em irregularidades geológicas, 

em locais degradados como áreas de pedreiras extintas, fundo de vales lagoas profundas, 

apresentados na Figura 13 (SANTAELLA; SCHALCH, 1995). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 13 - Aterro em lagoa. 
Fonte: Santaella e Schalch (1995). 
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3.5.2.2 Gerenciamento do Aterro 

O procedimento funcional de um aterro sanitário resume-se na redução do volume 

dos resíduos por meio da compactação por trator esteira e no fim de cada jornada é coberta 

com terra ou outro material inerte de quinze centímetros, formando células, de modo a se ter 

uma alternância entre os resíduos e o material de cobertura. Após toda a área disponível do 

aterro ter sido preenchida, deve-se dar uma cobertura final de sessenta centímetros de terra, 

selando assim o aterro.  

 

3.5.2.3 Operação e Manutenção  

Para a operação de um aterro, faz-se necessária uma estrutura mínima com 

instalações de apoio (portaria, balança), acessos, sinalizações, pátio de estocagem de materiais 

e equipamentos e limpeza. 

Um aterro é classificado como adequado quando a sua operação e manutenção são 

executadas com segurança. Portanto para obtenção de um aterro adequado Guimarães (2000) 

aponta como parte do projeto os seguintes sistemas:  

• Sistema de tratamento dos resíduos a serem dispostos. 

• Sistema de tratamento de base; trata-se da impermeabilização da fundação para 

evitar a infiltração do percolado no solo. 

• Sistema de operação (trincheira, rampa ou área); Escolha de acordo com a 

geomorfologia do terreno. 

• Sistema de drenagem de fundação; para receber o lixiviado proveniente do 

acumulo de resíduos para a estação de tratamento. 

• Sistema de cobertura; no final de cada dia é realizada a cobertura como argila 

para entorno de 15 a 20cm de espessura para evitar a proliferação de vetores e para evitar que 

o lixo se espalhe com o vento. E quando é esgotada a capacidade do aterro também é 

realizada uma cobertura de 60cm (CONDER, [19--]).  

• Sistema de drenagem de águas pluviais; junto às frentes de trabalho, seja na 

área de empréstimo ou na de disposição do lixo, é necessária a abertura de canaletas para o 

afastamento das águas pluviais permitindo a manutenção de boas condições de trabalho. 

(CONDER, [19--]). 

• Sistema de drenagem, coleta e tratamento de líquidos percolados e de gases; A 

drenagem de águas superficiais tem por finalidade receber o percolado do aterro e conduzir-lo 

à estação de tratamento evitando a não poluição do lençol freático, esse que deve ser 
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monitorado trimestralmente por intermédio de poços no montante e jusante do aterro. O 

controle desses gases se dá por meio de um sistema de drenagem vertical de tubos perfurados 

de concreto ou PVC revestido por brita. As águas superficiais próximas ao aterro também 

devem ser monitoradas com freqüência semestral. 

• Sistema de monitoramento; consiste em avaliar a eficiência do aterro em 

relação a sua operação e ao controle ambiental. Sendo: monitoramento das águas superficiais, 

do lençol freático, da qualidade do chorume (efluente a tratar) e do efluente tratado, 

monitoramento dos resíduos de adentram no aterro através do processo de quarteamento, 

monitoramento do maciço e do sistema de drenagem superficial, do sistema de exaustão e 

drenagem dos gases e monitoramento da vazão de chorume (CONDER, [19--]). 

• Análise da estabilidade dos maciços de terra e dos resíduos sólidos dispostos; 

O monitoramento da estabilidade dos solos se faz necessária para detectar formações de 

erosões. As análises dos líquidos, bem como a medição da vazão, são realizadas com 

freqüência trimestral, de acordo com normas dos órgãos de controle ambiental. Esse processo 

permite o acompanhamento do desenvolvimento do sistema de drenagem subsidiando 

possíveis falhas construtivas e/ou operacionais. 

• Fechamento final do aterro. Quando o aterro encontrar-se desativado, ou seja, 

não mais receber resíduos, as atividades de monitoramento das águas (superficiais e 

subterrâneas), ainda permanecerá em funcionamento semestralmente. Como exemplo tem-se 

o Aterro Vila Albertina, localizada na Zona Norte do município de São Paulo, operou no 

período de 1977 a 1993. Durante a sua vida útil recebeu 9.200.000 toneladas de resíduos 

numa área de 224.000m², altura de 87m. Condicionantes gerais são: parque mais próximo a 

3km, vazão de chorume de 1,5L/s, entorno com população de baixa renda, monitoramento 

geotécnico e ambiental. A situação atual é de contrato de manutenção, vigilância e transporte 

de chorume (BORELLA, 2004). Nas Figuras 14, 15 e 16 são observados os sistemas citados.  
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FIGURA 14 - Drenagem de percolados e maciço. 
Fonte: Nahas (2004). 
 

 

FIGURA 15 - Sistemas de tratamento de percolados e gases. 
Fonte: ONYX SASA (2004). 
 

No Ceará dois de seus municípios, que possuem aterro sanitário, adicionarão 

benefícios ao meio ambiente por meio do aproveitamento do tratamento correto ao lixo 

urbano para a exploração comercial da emissão de gases com capacidade de gerar ganhos 

econômicos. A Companhia de Gás do Ceará (CEGÁS) negocia parceria com as prefeituras de 

Sobral e Fortaleza para explorar o gás dos dois aterros com apoio da Petrobras e prefeituras, 

numa ação articulada pela Secretaria da Ciência, Tecnologia e Educação Superior 

(SECITECE). Nájila Cabral e Fernando Neiva Santos, da SECITECE, produziram o relatório 
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técnico: Estudo de viabilidade de reaproveitamento de gás em aterros sanitários nos 

municípios cearenses. O projeto está em fase de verificação da viabilidade técnico-econômica. 

Em seguida será feito convênio entre os entes públicos e privados envolvidos. (JORNAL DA 

CIÊNCIA, 2008) 

 

 
FIGURA 16 - Aterro Vila Albertina/SP, em 1977 e desativado em 2003. 
Fonte: Borella (2004). 
 

 

3.5.3 Disposição de Resíduos Domiciliares Especiais 

 

Os rejeitos da construção civil que não são reciclagens são descartados em aterros 

sanitários o que pode se tornar uma solução interessante para regiões onde o material de 

cobertura dos resíduos disposto é escasso. 

As pilhas e baterias são classificadas com resíduos perigosos, Classe I, portanto a 

sua disposição deve ser o mesmo descrito para os resíduos industriais. No QUADRO 6 são 

apresentados alguns metais presentes em pilhas e baterias e seus efeitos nocivos a saúde 

humana.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



68 

QUADRO 6 - Efeitos nocivos à saúde humana ocasionados por alguns metais presentes nas pilhas e 
baterias 
 

METAL EFEITOS 
Cádmio (Cd) 
 

Câncer 
Disfunção renal 
Disfunções digestivas (náusea, vômito, diarréia) 
Problemas pulmonares 
Pneumonite (quando inalado) 

Chumbo (Pb) 
 

Anemia 
Disfunção renal 
Dores abdominais (cólica, espasmo e rigidez) 
Encefalopatia (sonolência, manias, delírio, convulsões e coma) 
Neurite periférica (paralisia) 
Problemas pulmonares 

Lítio (Li) 
 

Disfunção renal 
Disfunção do sistema neurológico 
Cáustico sobre a pele e mucosas (hidróxido de lítio) 

Manganês (Mn) 
 

Disfunção do sistema neurológico 
Efeitos neurológicos diversos 
Gagueira e insônia 

Mercúrio (Hg) 
 

Congestão, inapetência, indigestão 
Dermatite 
Diarréia (com sangramento) 
Dores abdominais (especialmente epigástrico, vômitos, gosto 
metálico) 
Elevação da pressão arterial 
Estomatites, inflamação da mucosa da boca, ulceração da faringe e 
do esôfago, lesões renais e no tubo digestivo 
Gengivite, salivação 
Insônia, dores de cabeça, colapso, delírio, convulsões 
Lesões cerebrais e neurológicas provocando desordens psicológicas 

Níquel (Ni) Câncer 
Zinco (Zn) Alterações no QUADRO sangüíneo, particularmente ferritina e 

hematócrito 
Problemas pulmonares 

Fonte: ECOTERRA (2000). 
 

Zveibil (2001) cita como exemplo de disposição (Quadro 7), conforme exigido 

pela Resolução CONAMA n° 257/99 (CONAMA, 1999):  

As pilhas e baterias que contenham em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio 
e seus compostos, necessárias ao funcionamento de quaisquer tipos de aparelhos, 
veículos ou sistemas, móveis ou fixos, bem como os produtos eletro-eletrônicos que 
as contenham integradas em sua estrutura de forma não substituível, após seu 
esgotamento energético, serão entregues pelos usuários aos estabelecimentos que as 
comercializam ou à rede de assistência técnica autorizada pelas respectivas 
indústrias, para repasse aos fabricantes ou importadores, para que estes adotem, 
diretamente ou por meio de terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, 
tratamento ou disposição final ambientalmente adequada. 
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QUADRO 7 - Coleta especial 
 

Empresa Privada Disposição 
Associação dos 
Serviços 
Autorizados em 
Eletrônica do Rio de 
Janeiro (ASAERJ) 

Iniciou um projeto que conta com uma rede de dezenove cestas coletoras 
de pilhas e baterias instaladas em suas lojas. A ASAERJ recolhe 
mensalmente os resíduos, armazenando-os adequadamente com o objetivo 
de acumulá-los para a execução de um teste de tratamento em reciclagem a 
ser realizado em São Paulo. 

Motorola Já está coletando baterias de celulares desde dezembro de 1998 e, até 
meados de 2001, já recolheu 10 mil baterias de telefones móveis. A 
empresa disponibiliza um telefone de atendimento ao cliente (0800-
121244), através do qual fornece os endereços dos postos que possuem 
urnas especiais destinadas ao recebimento de baterias usadas. 

Ericsson Lançou seu programa de coleta em 13 de setembro de 1999 na região Sul 
do Brasil, nos estados do Paraná e Santa Catarina, e posteriormente lançará 
seu programa no Nordeste. 

Fonte: Zveibil (2001). 
 

Lâmpadas fluorescentes em pequenas quantidades quebradas podem ser 

descartadas como resíduo comum. Contudo, o destino adequado, quando em quantidades 

consideráveis, é o aterro Classe I, devido à presença do mercúrio. 

A disposição final dos pneus na Brasil é, geralmente, em terrenos baldios, rios e 

lixões, método inadequado. Segundo resolução CONAMA n° 257/99 (CONAMA, 1999) os 

fabricantes e as importadoras de pneumáticas ficam obrigadas a coletar e dar destinação final 

adequada, pois os pneus são um dos principais recipiente de proliferação do mosquito da 

dengue. Outra forma é em aterros que, geralmente, não estão preparados para receber este tipo 

de resíduo. Como solução de destino final dos rejeitos pneumáticos, segundo CONAMA 

(1999), é a trituração (Figura 17), corte em tiras ou placas e posterior descarte em um aterro 

sanitário.  

 
FIGURA 17 – Triturador 
Fonte: Nahas (2004). 
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3.6 Diagnóstico do Destino Final dos Resíduos Sólidos de Fortaleza. 

Para analisar e propor uma solução para aumentar a vida útil do aterro, faz-se 

necessário entender como decorre o gerenciamento dos resíduos de Fortaleza e ter uma visão 

panorâmica da Região Metropolitana de Fortaleza (RMF). 

De forma geral os problemas enfrentados por esse setor são semelhantes, segundo 

D’almeida e Vilhema (2000) apud Carneiro Filho (2001), são: 

• Escassez ou inexistência de áreas para a disposição final; 

• Conflitos de uso do solo, com a população estabelecida no entorno das 

instalações de tratamento, aterros e lixões; 

• Exportação do lixo a municípios vizinhos, gerando resistências; 

• Lixões e aterros operando de forma inadequada, poluindo recursos hídricos. 

Ainda Capelo Neto e Castro (2005) apontam como dificuldade aos serviços de 

limpeza, a metropolização intensa e acelerada das cidades. 

Dos 184 municípios cearenses, apenas sete possuem aterros sanitários nas 

condições adequadas de uso, são eles: Aquiraz, Maracanaú, Caucaia, Pacatuba, Sobral, Nova 

Jaguaribara e Quixadá. (DIÁRIO DO NORDESTE, 20/9/2006). Destes quatro estão na 

Região Metropolitana de Fortaleza.  

A forma de destinação final dos resíduos de Fortaleza, numa retrospectiva de 

cinqüenta anos, seus resíduos tiveram quarenta destinados de forma inadequada.  

Durante o período de 1956 a 1960, com população de 514.818 habitantes, os 

resíduos de Fortaleza eram dispostos no lixão no Monte Castelo, Lixão do João Lopes, o 

primeiro da Capital. Nesse período a cidade começava a dá sinal de um crescimento 

acentuado e o referido lixão deixou de ser apto ao montante de resíduos, então transferiram o 

lixão para a Barra do Ceará. (SANTOS et al, 2007). 

No período em que os resíduos eram dispostos na Barra, de 1961 a 1965, sugiram 

os primeiros catadores advindos do êxodo rural que marcou a década de 60. E nos anos de 

1966 e 1967 os resíduos foram encaminhados para o Lixão do Buraco da Gia, próximo a 

Fábrica de Beneficiamento de Castanha CIONE, na Avenida Mister Hull. Durante todos esses 

anos os resíduos eram coletados em caçambas abertas, pela prefeitura. (SANTOS et al, 2007). 

De 1968 a 1977 a população de Fortaleza era de 1.308.919 habitantes, e os 

resíduos estavam sendo depositados no lixão do Henrique Jorge por trás da Avenida 

Fernandes Távora. Nesse período a prefeitura começou a coletar o lixo com os primeiros 
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compactadores do estado. No período de 1978 à 1998 os resíduos de Fortaleza passaram a ser 

colocados no Lixão do Jangurussu nas proximidades da Bacia do Rio Cocó. A inauguração do 

aterro de 240.000m² foi marcada com a presença de oitenta catadores entre eles crianças e 

adultos. (SANTOS et al, 2007). 

O Jangurussu foi projetado para uma vida útil de dez anos, mas recebeu os 

resíduos de Fortaleza por 20 anos. Localizado a cem metros do rio cocó esse lixão trouxe e 

traz vários problemas ambientais e sociais. (CARNEIRO FILHO, 2001; DOMINGOS, 2007).  

Um grande problema gerado pelo lixão foi a presença de catadores. Como durante 

esses vinte anos todo o lixo gerado de Fortaleza foi destinado no Jangurussu e milhares de 

pessoas se apropriaram dessa área vivendo e sobrevivendo do lixo. Domingos (2007) cita que 

foram 2.925 catadores no lixão do Jangurussu.  

Segundo Carneiro Filho (2001), quando foi anunciado no Diário do Nordeste (03 

de jun de 1998) o inicio da desativação do lixão, os catadores insatisfeitos atearam fogo que 

rapidamente alastrou-se por todo o lixão.  

Domingos (2007) relata que outro grande problema do lixão é o chorume. Mesmo 

desativado ainda causa dano, pois continua produzindo chorume contaminando o solo e o rio. 

Com necessidade de solucionar o problema relacionado à destinação final dos 

resíduos de Fortaleza foi firmado um acordo entre o Governo do Estado do Ceará e o Banco 

Inter-americano (BID) em 1992. O contrato objetivava viabilizar recursos para financiar um 

conjunto de obras que integram o Sub-programa de Limpeza pública do Programa de Infra-

estrutura Básica do Saneamento de Fortaleza (SANEAR). (CEARÁ, 1994 apud DOMINGOS, 

2007). 

Segundo Companhia de Água e Esgoto do Ceará, CAGECE (2008), as obras do 

SANEAR foram iniciadas em junho de 1993 e concluídas em outubro de 2000. 

O objetivo do SANEAR era melhorar a qualidade de vida da população urbana da 

Cidade de Fortaleza e Região Metropolitana, mediante a implantação de obras e serviços de 

esgotamento sanitário, drenagem e limpeza urbanas, através dos subprogramas descritos a 

seguir: (CAGECE, 2008). 

• Subprograma de Esgotamento Sanitário. Foram executadas ações relativas ao 

macro e micro sistemas de esgotamento sanitário, envolvendo: 961km de redes coletoras de 

esgoto, com 126.252 ligações domiciliares; 28km de coletores tronco; 12,9km de 

interceptores; 13,6km de emissários terrestres; dezoito estações elevatórias; uma estação de 

pré-condicionamento de esgotos (EPC); uma chaminé de equilíbrio; e a recuperação do 
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emissário submarino. Foram beneficiados mais de 800.000 habitantes. O índice de cobertura 

de esgotamento sanitário foi em 1993 de 18,9% para 60%, em 2000, beneficiando 51 bairros. 

• Subprograma de Drenagem Urbana. Foram realizadas drenagens em áreas 

criticas de Fortaleza, em especial as atingidas periodicamente por inundações que invadiam o 

sistema viário e também unidades residenciais. Com as obras do programa SANEAR, o 

sistema de drenagem de Fortaleza passou a contar com mais 103km de redes de 

microdrenagem e 28,2km de macrodrenagem, implantados em quarenta bairros. 

• Subprograma de Limpeza Urbana. Foram construídos três novos aterros 

sanitários: Aterro Sanitário Metropolitano Oeste (ASMOC), localizado em Caucaia; Aterro 

Sanitário Metropolitano Sul (ASMS), situado em Maracanaú; Aterro Sanitário Metropolitano 

Leste (ASML), em Aquiraz. Esses aterros beneficiaram seis municípios da Região 

Metropolitana de Fortaleza e permitiram a desativação do “aterro do Jangurussu”. O 

Jangurussu foi transformado em um complexo, composto por uma estação de transbordo, uma 

usina de reciclagem e outra de incineração de resíduos provenientes das unidades de saúde. 

Foi recuperada a área do “lixão”, com a implantação de um sistema de drenagem dos gases 

produzidos, compactação do monte de lixo e sua cobertura com vegetação fixadora nos 

taludes de 41m de altura.  

Com a implantação dos aterros sanitários do projeto SANEAR, bem como das 

usinas de reciclagem e incineração, modernizaram o sistema de limpeza urbana da Área 

Metropolitana de Fortaleza, constituindo solução adequada à questão da destinação final dos 

resíduos sólidos (RS) previsto para vinte anos. 

• Subprograma de Sistemas Complementares. Este subprograma atuou por meio 

de três vertentes distintas que complementaram, apoiaram e integraram todas as obras do 

programa: Relocação de Famílias, fortalecimento Institucional e Educação Ambiental, 

hidrometração. As obras de hidrometração tiveram como objetivo combater o desperdício e 

ampliar as possibilidades de atendimento à população de Fortaleza. 

Como exemplo da atuação do subprograma de Sistemas Complementares pode-se 

citar a Sociedade Comunitária de Reciclagem de lixo do Pirambú (SOCRELP), criada em 

1994 a partir do curso de Educação Ambiental. Esse curso criou 25 associações que passaram 

a gerar renda da coleta seletiva do lixo (SOCRELP, 2008). 

O início das operações do ASMOC ocorreu em março 1991 pelo Município de 

Caucaia e maio 1997 pelo Município de Fortaleza com vida útil prevista para 15 anos. O 

gerenciamento dos resíduos sólidos de Fortaleza resume a: a coleta é realizada pela ECOFOR 

na qual os veículos coletores possuem sistema de monitoramento através do Global 
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Positioning System (GPS) implantado em 2007 por sinais de satélite, fiscalizados pela 

ARFOR (FIGURA 18). Ao sair da garagem, o veículo passa a ter monitorado o tempo para 

chegar no circuito de coleta, tempo para fazer a coleta naquele circuito e tempo para chegar ao 

destino final, que pode ser Jangurussu ou ASMOC, que são gerenciados pela ECOFOR. 

Atualmente o sistema de monitoramento implantado pela ECOFOR é um dos melhores em 

funcionamento no país (BRILHANTE, 2006).  

 
FIGURA 18 - Foto da sala de controle na Agência Reguladora de Fortaleza (ARFOR) em 

fevereiro de 2007. 
Fonte: ARFOR (2008). 

 

O destino dos resíduos da RMF em 2008 está disposto no Quadro 06, segundo a 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (SEMACE). 

 
QUADRO 8 - Municípios da RMF e seu respectivo destino de resíduo sólido, 2008 
Fonte: SEMACE (2008). 

 
Municípios Destino dos Resíduos Sólidos 

Aquiraz Aterro Sanitário - ASML 
Caucaia Aterro Sanitário - ASMOC 
Chorozinho Lixão 
Eusébio  Aterro Sanitário - ASML 
Fortaleza Aterro Sanitário - ASMOC 
Guaiuba  Lixão 
Horizonte Lixão 
Itaitinga Aterro Sanitário de Pacatuba 
Maracanaú Aterro Sanitário - ASMS 
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Maranguape Aterro Sanitário - ASMS 
Pacajus Lixão 
Pacatuba Aterro Sanitário de Pacatuba 
São Gonçalo do Amarante1 Lixão 

 

Carneiro Filho (2001) analisa pontos em comum em qualquer sistema de coleta e 

destinação final, sendo: 

• A preocupação da população com a destinação final do lixo é tanto maior 

quanto maior for o nível de desenvolvimento desta população. 

• Em países menos desenvolvidos esta preocupação se apresenta quase somente 

nos grandes centros urbanos quando o volume de resíduos se torna um problema de grandes 

proporções. 

Carneiro Filho (2001) apresenta em sua dissertação propostas de solução integrada 

para destino final dos RS de Fortaleza: 

• Adoção de sistemas mistos de destinação sanitária de forma racional e 

integrada; 

• Plano de Gestão dos resíduos sólidos urbanos; 

• Coleta seletiva; 

• Compostagem; 

• Aproveitamento de podas e cortes de arvores; 

• Ampliação do aterro ASMOC; 

• Reciclagem do entulho; 

• Reciclagem de pneus. 

Carneiro Filho (2001) ainda recomenda o aproveitamento do gás metano do 

ASMOC e o tratamento do lixo por incineração com geração de energia elétrica. 

Soares (2004) também aponta em sua pesquisa sugestões para uma melhor gestão 

dos resíduos sólidos de Fortaleza: 

• A elaboração do plano de gestão e gerenciamento integrado de resíduos sólidos 

previsto na legislação estadual em vigor; 

• Implementação a Lei Municipal nº 8.408 que dispõe sobre os grandes 

geradores de resíduos sólidos; 

                                                 
1 São Gonçalo do Amarante está no processo de licença de instalação (LI) do seu aterro sanitário. 
Segundo SEMACE (2008), provavelmente no mês de agosto de 2008 esteja com sua licença de operação 
(LO). 
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• Contemplar na revisão da legislação urbana de Fortaleza (LEGFOR), referentes 

aos resíduos sólidos e determinar no Plano Diretor as áreas apropriadas para disposição final 

dos rejeitos; 

• O estabelecimento de critério para adotar cobrança diferenciada da taxa ou 

tarifa do lixo, para assegurar à administração municipal e à população em geral uma gestão 

efetiva de monitoramento dos resíduos sólidos urbanos; 

• Utilização de indicadores que permitam avaliar a qualidade e os aspectos 

essenciais ou críticos da gestão dos resíduos, como também a satisfação dos clientes; 

• Implementar Programas de Educação Ambiental nas escolas; 

• Esclarecimento a população, por meio de campanhas informativas, sobre os 

cuidados com o desperdício, a importância e a implicação da não separação na fonte do lixo 

seco e úmido, do acondicionamento e disposição inadequada dos rejeitos; 

• Que o poder público organize os catadores da coleta informal em cooperativas 

como prevê a legislação federal; 

• Criar mecanismos para incentivar o mercado local quanto à reciclagem e 

compostagem dos resíduos sólidos domiciliares; 

• Institucionalizar a coleta seletiva no Município por meio de legislação 

específica, iniciando pela Regional II, por gerar a maior quantidade de materiais recicláveis. 

Das citações de Soares, a elaboração do Plano de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos, foi feita e entregue a SEMACE como requisito para o ICMS ecológico de 2008.  

 

3.7 Caracterização da Área de Estudo 

Aterro Sanitário Metropolitano Oeste de Caucaia (ASMOC) situa-se em Caucaia 

ao lado leste do Loteamento Jardim Fortaleza, com área de 120 hectares, onde 2,35ha é da 

área de administração, 3,19ha área do sistema viário, 78,47ha de área de células, 7,04ha de 

área de preservação do contorno, 28,95ha de área de preservação de 1ª e 2ª categoria. Seu 

acesso é pelas rodovias federais BR-020 e BR-222 (BRILHANTE, 2006). A Figura 19 mostra 

a localização espacial os aterros de Fortaleza através do programa Google Earth2. 

O ASMOC foi projetado para receber os resíduos do município de Caucaia e 

Fortaleza, em maio de 1998, e no ano de 2006 foi depositado no ASMOC em torno de 

8.909.868t de resíduos sólidos urbanos. Durante esse período de oito anos de operação o 

                                                 
2 O Google Earth encontra-se disponível para “download” gratuito pelo site http://earth.google.com/intl/pt/. 
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aterro teve em torno de 58% de ocupação no método de área e 65% de ocupação no método 

de trincheiras e altura média de 22m (CEARÁ, 1898). 

O aterro é composto por duas balanças, sendo uma na entrada e outra na saída, 

cada balança tem capacidade de pesar até 80t. O sistema é todo informatizado através de 

câmeras fixadas nas balanças (Figura 20). O controle da pesagem no ASMOC é gerenciado 

pela concessionária que administra o aterro a ECOFOR. (BRILHANTE, 2006) 

 

 
FIGURA 19 - Localização espacial do ASMOC e do Lixão do Jangurussu. 
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FIGURA 20 - Caminhão monitorado na balança de entrada por câmeras no ASMOC. 
Fonte: Brilhante (2006). 
 

A área destinada aos resíduos sólidos tem 78,47ha, estando dividido em dezessete 

setores e subdividido em 67 trincheiras com 71m de largura e 101 de comprimento. O método 

de ocupação das células é o método da trincheira com profundidade de 4m, combinando com 

o método da área. (CEARÁ, 1989) 

As trincheiras possuem drenos longitudinais no fundo, 40x40cm, que são 

preenchidas com brita nº 04 até a altura de 30cm e depois recebem proteção com pneus ou 

capim, na forma de espinha de peixe, Figura 21. Os drenos têm declividade mínima em torno 

de 1% e a distância entre os drenos é de quinze metros na forma de espinha de peixe 

(CEARÁ, 1989). 
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FIGURA 21 - Visualização da espinha de peixe. Células T08 e T10 no ASMOC. 
Fonte: Brilhante (2006). 
 

Os resíduos descarregados na célula são espalhados e compactados com rolo 

compactador 816F de 23t e tratores de esteira tipo D-6 ou similar que faz o espalhamento e a 

cobertura da área de operação com barro, a partir do ano 2000 a compactação do aterro passou 

a ser feita com equipamento rolo compactador de 24 toneladas (BRILHANTE, 2006). 

Na formação das células, deverão ser empregadas máquinas de no mínimo 20t de 

peso para garantir uma densidade em torno de 1,0t/m3. O resíduo compactado é recobertos 

com terra ou outro material inerte e permeável, não podendo passar mais de 24 horas sem o 

referido recobrimento. A camada de recobrimento intermediária varia entre 20 a 30cm e o 

selamento final é com a camada de no mínino 60cm de argila compactada (BRILHANTE, 

2006). 

Para a drenagem dos gases foram usadas tubulação de concreto e tubos de PVC 

vazados esses com diâmetro de 200mm e furos de 3cm, espaçados de 30cm na posição 

vertical antes da compactação do lixo, para que possam ser revestidos com a camada de 40cm 

de brita nº 04. O espaçamento entre os drenos é de no máximo 30m (BRILHANTE, 2006). 
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O aterro recebe hoje em média de 3300t/dia de resíduos, todo esse resíduo é 

coberto diariamente e o material de cobertura vem da escavação das células. Para esse 

processo são utilizados 30.000m3 de barro/mês e utilizado raspagem de capina e entulho de 

construção civil (BRILHANTE, 2006). 

O sistema de drenagem de percolado do aterro é proveniente de quatro trincheiras. 

Todo o percolado coletado é conduzido a uma estação de tratamento, através de uma rede 

coletora composta por tubos de PVC rígido, poços de visita, estações elevatórias e lançadas 

em duas lagoas anaeróbias e uma facultativa que recebem tratamentos biológicos 

(BRILHANTE, 2006). 

O fechamento das células é feito com barro de escavação, como também os beirais 

no método de área (BRILHANTE, 2006). 

 

3.7.1 Resíduos Especiais do Município de Caucaia 

O ASMOC recebe os resíduos sépticos de Caucaia e animais mortos, os resíduos 

são colocados em células especiais de quinze metros por trinta metros com dois metros de 

profundidade e recebe uma camada de cal antes de ser coberto com argila que não é 

compactado. Estes resíduos estão sendo dispostos em parte da trincheira T13, setor S3, Figura 

22. 

 
FIGURA 22 - Célula para resíduos especiais no ASMOC. 
Fonte: Brilhante (2006). 
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3.7.2 Resíduos Vegetais 

O ASMOC não foi projetado para receber resíduos vegetais, porém desde 1998, 

estes resíduos estão sendo dispostos no ASMOC ocupando uma área de seis trincheiras no 

setor S5 que deviam ser ocupadas por resíduos domiciliares. 

 

3.7.3 Tratamento de Gases 

A matéria orgânica do ASMOC em decomposição gera gases que estão sendo 

jogados na atmosfera dia e noite sem nenhum tratamento, contribuindo desta forma para o 

aquecimento global. Várias empresas já procuraram a prefeitura de Fortaleza para fazer 

ensaios de gases no ASMOC e em 2006 o Instituto de Desenvolvimento Sustentável e 

Energias Renováveis (IDER) e a Universidade Federal do Ceará (UFC) iniciaram os ensaios 

de gases, medições de temperatura e velocidade dos gases no interior dos drenos. Os ensaios 

de gases realizados no ASMOC têm como objetivo medir um percentual de CH4, CO2 e O2, 

FIGURA 23.  

 
 

FIGURA 23 - Medição do percentual de CH4, CO2 e O2 com o aparelho GEE 
2000 (Gasômetro). Célula selada por 24 horas e tempo de medição de dez segundos, no 
ASMOC. 
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3.7.4 Tratamento de Chorume 

No tratamento do percolado do Aterro Sanitário Oeste é utilizado um sistema de 

lagoas de estabilização em série, efetuada em três lagoas sendo duas anaeróbias e uma 

facultativa, somando 2,2ha de área. Apesar desta técnica apresentar significativos resultados 

no tratamento de esgotos domésticos, relatos em nível local e mundial de investigações sobre 

tratamento de percolado utilizando lagoas de estabilização são quase inexistentes. Apesar do 

longo tempo de detenção, a eficiência na remoção da matéria orgânica nas lagoas do ASMOC 

é baixa, confirmando a natureza recalcitrante do material orgânico existente no percolado. 

(CAPELO NETO et al., 2001). 
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3.8 Caracterização dos Resíduos Sólidos de Fortaleza 
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FIGURA 24 - Quantidade de resíduos de Fortaleza depositados no ASMOC. 
Fonte: ARFOR, 2008. 
Organização: Assunção, 2008.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1 Instrumentos de Trabalho 

A classificação da pesquisa quanto a sua natureza é aplicada com abordagem 

quantitativa.  

Para a elaboração deste estudo foi realizada pesquisa exploratória com visita ao 

ASMOC, revisão bibliográfica e documental sobre os resíduos sólidos urbanos considerando 

as questões relativas à gestão e gerenciamento do setor, bem como, os aspectos técnicos, 

sociais e ambientais. Foi realizado um levantamento de dados e informações junto a 

SEMACE, principal órgão ambiental responsável pelo licenciamento de empreendimentos no 

Estado do Ceará e na Agência Reguladora de Fortaleza (ARFOR) responsável pela parte do 

Sistema de gerenciamento e monitoramento dos resíduos sólidos da cidade de Fortaleza. Para 

a obtenção de informações foi realizada entrevista despadronizada com os técnicos da 

SEMACE, com o gerente da ASMOC, com o Diretor da ARFOR e com o coordenado de 

tratamento destinação final da Logística Ambiental de São Paulo S.A. (LOGA).  

Com o objetivo de apresentar proposta para aumentar a vida útil do aterro foi 

usado como instrumento pesquisa bibliográfica e coleta de dados a partir de questionário com 

perguntas abertas. 

 

4.2 Aterro de Bandeirantes 

Com a proposta de elevação do ASMOC foi necessário investigar outros aterros 

para melhor desenvolver a idéia de trabalhar com elevada altura.  

Segundo informações cedidas por Araújo (2008) os aterros sanitários de São 

Paulo, em número de dois (Bandeirantes e São João), encerraram suas atividades 

recentemente (março e agosto de 2007) respectivamente. A LOGA é a empresa responsável 

pela coleta e destinação final dos resíduos urbanos da região Noroeste de São Paulo e 

responsável pelo aterro de Bandeirantes. A ECOURBIS é responsável pela região Sudeste e 

pelo aterro de São João. Para a melhor entender o manejo de aterros de grandes alturas 

escolheu-se estudar o aterro de Bandeirantes, FIGURA 25. 

O aterro Bandeirantes recebia cerca de 6.500t de resíduos por dia. Encerrou suas 

atividades com cerca de 38.000.000 toneladas. Pelo porte do aterro, o resíduo é depositado em 

células, e não em trincheiras. Desde seu início (01/09/1979), foram criados cinco sub-aterros, 

distribuídos em uma área de 1.400.000m². Cada célula tem altura aproximada de cinco 

metros, e a área depende da cota (nível) que esteja o aterro (Figura 26). Como o aterro tem 
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uma base maior, quanto maior a altura, menor a área da célula, por causa dos taludes. No caso 

do Bandeirantes, a altura chegou a 150m e encerrou porque essa altura era um limitador por 

parte da aeronáutica, por estar na rota de aproximação do aeroporto Congonhas (ARAÚJO, 

2008). 

 
FIGURA 25 - Aterro Bandeirantes, São Paulo. 
Fonte: Araújo (2008). 
 

 
FIGURA 26 - Foto da construção da célula do aterro, Aterro Bandeirantes. 
Fonte: Araújo, 2008. 
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Para a construção de uma célula, prepara-se o caminho de serviço para os 

caminhões chegarem até o local (o caminho tem que ser bem feito por causa das chuvas, 

Figura 27). Na operação do aterro, é fundamental manter os acessos cascalhados, preparados 

para estações chuvosas (ARAÚJO, 2008). 

Os caminhões e carretas despejam os resíduos. Tratores de esteira empurram os 

resíduos, de baixo para cima, formando uma rampa.  

 
FIGURA 27 - Foto da via de acesso ao topo do aterro de Bandeirantes. 
Fonte: Araújo (2008). 
 
Após a construção da célula com altura de cinco metros, vai-se despejando argila 

(20cm) e espalhando, promovendo o recobrimento, para evitar mau cheiro, vetores e 

percolação de água de chuvas, que aumentam a vazão de chorume. O material de cobertura do 

aterro Bandeirantes, argila, foi por muitos anos extraído no próprio terreno do aterro. A quatro 

anos tem-se importado (distância de aproximadamente 10km). Nos períodos chuvosos, a 

cobertura sempre fica comprometida, por isso faz-se necessário ter estoque para estas ocasiões 

(ARAÚJO, 2008). 

O chorume é bombeado das estações elevatórias para as lagoas de acumulação. 

Das lagoas, são transportados por caminhões tanques para estações de tratamento de esgotos 

da companhia de saneamento de São Paulo (SABESP) (ARAÚJO, 2008). 

Segundo Araújo (2008), no período de chuvas, que corresponde ao período de 

outubro a março, o aterro enfrenta os seguintes problemas: 

• Acesso até a frente de descarga; 

• Recobrimento com argila fica prejudicado. 
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Mensalmente são feitas coletas de águas subterrâneas e superficiais para análise 

(existem vários poços de monitoramento do lençol freático). É feita também análise do 

chorume e monitoramento geotécnico, incluindo leituras de marcos superficiais de 

deslocamento horizontal e vertical. (ARAÚJO, 2008) 

Araújo (2008) afirma que a elevação do aterro é possível quando se tem uma boa 

fundação e cuidados com a inclinação dos taludes. Que a falta de monitoramento e cuidados 

necessários podem comprometer o aterro, como o que aconteceu com o aterro da prefeitura 

(São João) que rompeu em agosto de 2007, Figura 28. 

 
FIGURA 28 - Ruptura do aterro de São João, São Paulo. 
Fonte: Araújo (2008). 
 

A Figura 29 mostra o croqui básico do aterro de Bandeirantes.
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FIGURA 29 - Croqui esquemático do aterro de Bandeirantes 
Fonte: Araújo (2008). 
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5 PROPOSTA DE AMPLIAÇÃO DO ASMOC 

É notório que a forma imprópria de disposição final dos resíduos gera poluição 

ambiental, desconforto visual e, sobretudo, afeta a saúde pública. O acúmulo inadequado do 

rejeito urbano é um problema resultante da falta de planejamento e da falta de interesse 

governamental.  

Diante das mudanças ambientais causadas pela ação antrópica, a preocupação com 

o meio ambiente tornou-se fator primordial para a sobrevivência das espécies. Dessa forma, 

leis, políticas ambientais e educação ambiental são temas constantes em debates. 

O Estado do Ceará perante a necessidade de mudar a trajetória dos resíduos de 

seus 184 comunas legislou em 2008 o decreto n° 29306 que visa 2% do ICMS pertencentes 

aos municípios, para repartir com as cidades que obtêm índice de qualidade ambiental (IQM) 

(CEARÁ, 2008). A idéia do Decreto sai do pressuposto que cada município após diagnosticar 

seus serviços de limpeza publica possa propor soluções bem como criar metas que melhore a 

gestão no mesmo. Entre os itens trabalhados estar a destinação final dos resíduos. Juntamente 

com esse processo está a criação de trinta consórcios pelo governo do Ceará com o objetivo 

de destinar adequadamente seus resíduos. 

Para o calculo de 2008 o Estado exigiu a elaboração do Plano Integrado de 

Resíduos Sólidos, totalizando 142 comunas entregaram e foram aprovadas pela SEMACE 

(SEMACE, 2008). Para o calculo de 2009 será a implementação do plano citado e para 2010 

prevê o benefício para os municípios que destinam adequadamente seus resíduos. Com essa 

legislação o Estado prever extinguir os 236 lixões existentes (CABRAL, 2008). 

O município de Fortaleza, como já foi apresentado, deposita seus rejeitos urbanos 

no ASMOC desde 1997 e vida útil de quinze anos. Assim restam cinco anos de operação, 

situação preocupante para uma cidade com geração de 3.000t/dia de lixo (ARFOR, 2008). 

A pesquisa analisou a situação do ASMOC juntamente com o gerenciamento dos 

resíduos de Fortaleza, para poder contribuir apontando soluções para a região de maior 

geração de resíduos do Estado do Ceará. 

A vida útil do aterro esta prevista, segundo Luis (2007) para 2012. Diante dessa 

realidade estudos como de Carneiro Filho (2001), Soares (2004) e Domingos (2007) apontam 

soluções para aumentar a vida útil do aterro ASMOC, como já citados. O presente trabalho 

vem complementar as soluções apresentadas por meio da expansão vertical do aterro.  

A proposta em estudo é usar as áreas de arruamento que mede 500m de 

comprimento por 27,6m de largura e os setores S8, S9 e S10 que têm área de 13,24 ha e os 
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setores S11, S12, S13 e S14 que têm área de 20,9ha unindo-os formando um grande platô de 

34,14ha. A partir dessa junção propõem-se alteamento vertical trabalhando no método da área 

altura de 50m. A Figura 30 mostra a rua existente e sem utilização entre as trincheiras seladas. 

 
FIGURA 30 - Foto da rua entre as trincheiras seladas em maio 2008 no ASMOC. 

 

5.1 Área de Estudo – Levantamento Topográfico 

Para propor a junção e o alteamento do platô foi necessária a utilização do 

levantamento topográfico do ASMOC cedida pela Secretaria de Infra-estrutura de Fortaleza 

(SEINF).  

O levantamento planialtimétrico do perímetro e da área envolvida nos estudos 

permitiu a elaboração de curvas de nível, que expressam o crescimento do volume de lixo 

com o tempo (ANEXO A). 

Na Figura 31 está o esquema básico da situação atual das células do ASMOC. 
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FIGURA 31 - Esquema básico das células no ASMOC. 
 

Na Figura 31, as áreas hachuras representam as células seladas e as áreas 

propostas para a junção e elevação.  

A proposta é unir as células hachuradas usando a rua entre elas formando um 

platô. A Figura 32 mostra a área a ser analisada. 

 
FIGURA 32 - Apresentação da área a ser analisada.
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5.2 Cálculo de Volume 

O método usual consiste em considerar o volume como proveniente de uma série 

de prismóides. Uma fórmula aproximada comumente utilizada para o cálculo dos volumes dos 

prismóides é a chamada fórmula das áreas médias. A fórmula do volume médio é 

representada pela EQUAÇÃO 01: 

 

 

 

Vm = volume médio do campo. [L]³ 

A1 e A2 = áreas das seções transversais extremas; [L]² 

L = distância entre as seções A1 e A2. [L] 

 

Para o cálculo da área transversal foi utilizado com instrumento o programa de 

desenho, Computer Airded Design (CAD). Nele foi feito todos os desenhos e a topografia. 

Obtêm-se valores exatos para os volumes quando ambas as seções transversais 

são iguais. Para outras condições, os resultados são ligeiramente diferentes. Na prática, o erro 

cometido é geralmente menor que 2%. 

Os cálculos usados para determinar a quantidade de resíduos e tempo de utilização 

foram usados as equações segundo Bidone e Povinelli (1999): 

• Volume de lixo gerado por dia (compactado), EQUAÇÃO 02: 

 

 

Onde: 

V1 = volume compactado por dia. [L]³ 

Vdia = volume gerado por dia. [L]³ 

δ = densidade média do lixo compactado. Adotado 0,70t/m³. [M].[L] -3 

• Volume final da frente diária de trabalho, adotando 20% de material para 

cobertura das camadas de lixo, EQUAÇÃO 03: 

V2 = V1 x 1,20 

Onde: 

V2 = volume final da frente diária de trabalho. [L]³ 

V1 = volume compactado por dia. [L]³ 

• O tempo de utilização da trincheira, EQUAÇÃO 04. 

(01) 

V1 =   Vdia     
            δ 

(02) 

(03) 

Vm =   L . (A1 + A2 )    
            2 
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Onde: 

Vm = volume médio do campo. [L]³ 

V2 = volume final da frente diária de trabalho. [L]³ 

 

5.3 Concepção Adotada 

Solução adotada: amarração de duas trincheiras e a verticalização do platô no topo 

da área mais antiga do aterro sanitário, com: (BORNNADEL et al, 2007)  

• Sistema de impermeabilização entre os dois maciços; 

• Sistemas de drenagem de chorume para o aterro alteado 

• Sistema de drenagem e captação de gás para o aterro alteado. 

Para a realização do projeto faz-se necessário: 

• Verificar a estabilidade local do maciço, para evitar danos na camada de 

impermeabilização e manter a operação do sistema de drenagem de chorume;  

• Manutenção dos sistemas de drenagem de chorume e gás do aterro antigo, 

recalques na base do maciço alteado. 

T =   Vm   . 
         V2 

(04) 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Para calcular o volume existente entre as células foram feitos cortes. A partir de 

suas áreas, calculado no CAD, foi aplicada a EQUAÇÃO 01, achou-se o volume disposto. A 

vista superior da área a ser preenchida está apresentada na FIGURA 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 33 - Vista superior da área a ser preenchida. 
 
Os cortes dessa área são representados nas Figuras 34, 35, 36, 37 e 38. 
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FIGURA 34 - Corte AA. 
 

 

 

 

 
FIGURA 35 - Corte BB. 
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FIGURA 36 - Corte CC. 
 

 
 
FIGURA 37 - Corte DD. 
 

 
FIGURA 38 - Corte EE. 
 

De acordo com o calculado o volume conforme Quadro 10: 

QUADRO 9 - Cálculo do volume 
 
Volumes A1 (m²) A2 (m²) A1 + A2 L/2 (m) (A1 + A2) x L/2 (m³) 
V-1 1500,99 1500,99 3001,98 8,2 24.616,24 
V-2 1500,99 1566,80 3067,79 50 153.389,50 
V-3 1566,80 1616,36 3183,16 50 159.158 
V-4 1616,36 1498,91 3115,27 50 155.763,50 
V-5 1498,91 1431,45 2930,36 50 146.518 
V-6 1431,45 1431,45 2862,9 25 71.572,50 
Vtotal  711.017,70 
 

Portanto o volume para junção das células usando o arruamento é de 711.017,70 

m³ (Vm). 

Para determinar o tempo de uso dessa trincheira usaram-se as EQUAÇÕES 02, 03 

e 04. 

• Volume de lixo gerado por dia (compactado), EQUAÇÃO 02: 
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V1 = 4.714,29 m³/dia 

• Volume final da frente diária de trabalho, adotando 20% de material para 

cobertura das camadas de lixo, EQUAÇÃO 03: 

V2 = 4.714,29 m³/dia x 1,20 

V2 = 5.657,15 m³/dia 

• O tempo de utilização da trincheira, EQUAÇÃO 04. 

 

 

T = 126 dias ~5 meses. 

 

 

FIGURA 39 - Proposta do platô com alteamento de 30m. 
 

 

 
FIGURA 40 - Corte transversal do volume alteado. 
 

Abase = 215.913,37m² 

Atopo = 98.030,95m² 

 

• Calculo do Volume alteado conforme QUADRO 10: 

QUADRO 10 - Cálculo do volume alteado (Va)  
 

Volumes A1 (m²) A2 (m²) A1 + A2 L/2 (m) (A1 + A2) x L/2 (m³) 
Va 215.913,37 98.030,95 313.944,32 15 4.709.164,80 

 

Sabendo que o volume de lixo gerado por dia/compactado é de 

4.709.164,80m³/dia e o volume final da frente diária de trabalho, adotando 20% de material 

V1 =   3300t/dia   . 
            0,70t/m³ 

T =   711.017,70 m³.   . 
         5.657,15 m³/dia 
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para cobertura das camadas de lixo é de 5.650.997,76m³/dia (V2) pode-se calcular a vida útil 

dessa célula por meio da EQUAÇÃO 04: 

 

• O tempo de utilização da trincheira, EQUAÇÃO 04. 

 

 

T = 832 dias ~28 meses 

 

Assim adotando a proposta de junção das células formando um grande platô e 

alteando mais 30 metros, pode-se aumentar a vida útil do aterro de 33 meses (5meses usando 

o arruamento mais 28 meses aumentando 30 m da cota existente).  

Pode-se melhorar a utilização dessa área substituindo a cobertura diária de argila 

por material proveniente de RCD, capina e varrição. Essa ação reduzirá o custo, o tempo de 

captação e transporte de argila para cobertura contribuindo para o aumento da vida útil do 

ASMOC.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

T =   4.709.164,80m³.   . 
          5.657,15 m³/dia 
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Observando as informações coletadas infere-se que a vida útil do ASMOC é de 

cinco anos. Mesmo o município de Fortaleza destinando seus resíduos de forma adequada, sua 

geração de 3.000 t/dia é expressiva e qualquer descontinuidade na prestação desse serviço 

acarretará em sérios danos ambientais e a saúde pública. 

A proposta de junção e elevação das células fechadas torna-se ação de suma 

importância, considerando que os órgãos competentes ainda não adotaram solução para seus 

resíduos após o fechamento do ASMOC. 

Com base nas discussões apresentadas permite-se concluir que a proposta de 

junção e elevação das células aumentaria a vida útil do ASMOC em 33 meses, 

aproximadamente três anos. Assim o poder público teria até 2015 para determinar a 

destinação dos resíduos do Município de Fortaleza. 

Para a implementação da proposta é necessário a elaboração de: 

• Projeto da camada de impermeabilização e de cobertura, considerando o 

sistema de impermeabilidade entre os dois maciços e o sistema de drenagem de chorume e 

captação de gás para o aterro alteado; 

• Projeto de manutenção dos sistemas do aterro existente. 

Para a operação da proposta faz-se necessário: 

• Monitoramento do recalque de base do maciço alteado, como o objetivo de 

evitar danos na camada de impermeabilização e manter a operação do sistema de drenagem de 

chorume. 

Como melhorias a ser implementadas para obter um aumento na vida útil do 

aterro, recomenda-se: 

• A implementação do plano de gerenciamento de resíduos sólidos de Fortaleza; 

• A difusão da coleta seletiva no município; 

• A compostagem; 

• Implementação de programas de educação ambiental; 

• Ampliação do terreno do ASMOC; 

• Início da pesquisa para construção de um novo aterro, considerando o estudo 

de Domingos (2008). 

Com base nessas recomendações, permite-se concluir que a proposta de junção e 

elevação das células fechadas deva ser considerada como solução imediata para o aumento da 

vida útil do ASMOC. 
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O trabalho não encerra o tema abordado: destinação final de resíduos sólidos. No 

entanto, traz contribuição para referenciar ações e possíveis programas que visem contribuir à 

gestão sustentável os resíduos sólidos.  
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