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RESUMO 

 

Dentro do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, uma das maiores preocupações é o 

modo como estes serão descartados. Além disso, deve-se ter a correta compreensão sobre os 

RSU, bem como o modo que estes podem ser reaproveitados ou dispostos, colaborando com a 

sustentabilidade. Neste contexto, deve-se dar importância ao modo como são construídos e 

operados os aterros sanitários e como estes podem impactar o solo, os recursos hídricos, o ar e 

a população. Quando se realiza a disposição de lixo de modo inadequado, diversos impactos 

ambientais negativos são gerados, como a poluição de recursos hídricos através do lixiviado 

oriundo de matéria orgânica, a contaminação do solo e a emissão de biogás, além de afetar 

diretamente a vida da comunidade em que o aterro foi inserido. Assim sendo, o presente 

trabalho teve como objetivo avaliar a área e os sistemas de operação e controle ambiental do 

aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos do município de Novo Horizonte do Oeste – RO, 

utilizando o Índice de Qualidade no Sistema da Gestão Ambiental (IQS). Para tal, foi feito uma 

revisão bibliográfica sobre o tema, bem como avaliados diversos documentos do aterro sanitário 

para que fossem atribuídos pesos às variáveis do índice. Com isso, o empreendimento foi 

avaliado em condições controladas de funcionamento, perfazendo um IQS de 7,12. Diante as 

análises realizadas, ficou evidente que a área de implantação é adequada, que a instalação possui 

uma boa infraestrutura, porém existem problemas operacionais e na gestão ambiental, o que 

pode comprometer a qualidade do serviço prestado. 

 

Palavras-chave: aterro sanitário; qualidade ambiental; resíduos; disposição final. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Within the management of urban solid waste, one of the major concerns is how these will be 

discarded. In addition, one must have the correct understanding about USW, as well as the way 

they can be reused or disposed of, collaborating with sustainability. In this context, great 

importance must be given to how landfills are constructed and operated and how they can 

impact soil, water resources, air and population. When improperly disposed of waste, several 

negative environmental impacts are generated, such as the pollution of water resources through 

organic matter leachate, soil contamination and biogas emissions, and directly affect the life of 

the community. In which the landfill was inserted. The objective of this study was to evaluate 

the area and the environmental control and operation systems of the municipal solid waste 

landfill of the city of Novo Horizonte do Oeste - RO, using the Quality Index in the 

Environmental Management System (IQS). For this, a bibliographic review was done on the 

subject, as well as several documents of the sanitary landfill were evaluated in order to assign 

weights to the index variables. Thus, the enterprise was evaluated under controlled operating 

conditions, with an IQS of 7.12. Considering the analyzes carried out, it was evident that the 

area of implementation is adequate, that the installation has a good infrastructure, but there are 

operational problems and environmental management, which can compromise the quality of 

the service provided. 

 

Keywords: sanitary landfill; environmental quality; waste; final disposition. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESUMEN 

 

Dentro de la gestión de los residuos sólidos urbanos, una de las mayores preocupaciones es 

cómo se descartarán. Además, se debe tener la correcta comprensión sobre los RSU, así como 

el modo en que éstos pueden ser reaprovechados o dispuestos, colaborando con la 

sostenibilidad. En este contexto, se debe dar mucha importancia al modo en que se construyen 

y operan los rellenos sanitarios y cómo éstos pueden impactar el suelo, los recursos hídricos, el 

aire y la población. Cuando se realiza la disposición de basura de manera inadecuada, diversos 

impactos ambientales negativos son generados, como la contaminación de recursos hídricos a 

través del lixiviado oriundo de materia orgánica, la contaminación del suelo y la emisión de 

biogás, además de afectar directamente la vida de la comunidad En el que se insertó el relleno. 

Por lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo evaluar el área y los sistemas de operación 

y control ambiental del relleno sanitario de residuos sólidos urbanos del municipio de Novo 

Horizonte del Oeste - RO, utilizando el Índice de Calidad en el Sistema de la Gestión Ambiental 

(IQS). Para ello, se realizó una revisión bibliográfica sobre el tema, así como se evaluaron 

diversos documentos del relleno sanitario para que se asignaran pesos a las variables del índice. 

Con ello, el emprendimiento fue evaluado en condiciones controladas de funcionamiento, 

totalizando un IQS de 7,12. Ante los análisis realizados, quedó claro que el área de implantación 

es adecuada, que la instalación posee una buena infraestructura, pero existen problemas 

operacionales y en la gestión ambiental, lo que puede comprometer la calidad del servicio 

prestado. 

 

Palabras clave: relleno sanitario; calidad ambiental; residuos; disposición final. 
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INTRODUÇÃO 

 

Sempre presente na história da humanidade, o lixo tem relação com o homem desde 

os primórdios. Na Idade Média, a única preocupação era afastá-lo da população, o que 

convergia em uma disposição realizada ao acaso. Porém, com o crescimento e surgimento de 

novas cidades e o desenvolvimento industrial, a quantidade de resíduos sólidos urbanos (RSU) 

começou a aumentar consideravelmente e, com o decorrer do tempo, passou-se a associar o lixo 

a diversos problemas sociais, ambientais e econômicos (GUIZARD et al., 2006). 

O debate sobre o crescimento populacional, o desenvolvimento econômico e seus 

respectivos impactos sobre o meio ambiente se tornou notório a partir de 1992, onde tais 

aspectos ganharam visibilidade mundial através da Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento, a Eco-92. Tais impactos abrangem conflitos por fontes de água 

de boa qualidade, mudanças climáticas e um grande acúmulo de lixo, que na maior parte são 

RSU (GOUVEIA, 2012). 

Há uma preocupação com as questões ambientais e com a sustentabilidade. Incluso em 

tais, está o correto uso de recursos naturais e a importante questão do desperdício. Além disso, 

esses assuntos estão diretamente ligados ao modo como os resíduos são descartados. Nesse 

contexto, deve-se dar grande importância à forma como é feita a disposição final do lixo e como 

esses podem impactar o solo, os recursos hídricos, o ar e a população ligada, direta ou 

indiretamente, ao serviço (D’ALMEIDA; VILHENA, 2010). 

De acordo com a NBR 8.419, a disposição inadequada dos RSU causa diversos 

impactos ambientais negativos, como a poluição de recursos hídricos e a contaminação do solo, 

através do lixiviado gerado da matéria orgânica, e a contaminação do ar, que se dá a partir da 

emissão de biogás. Isso acontece porque o lixo é disposto diretamente no terreno sem que haja 

nenhum tipo de adequação prévia do local, como impermeabilização da base e sistemas de 

drenagem de chorume e gás (ABNT, 1992). 

Apesar desta percepção, uma das maiores dificuldades encontradas pela maioria das 
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gestões municipais é ainda o descarte do lixo, que em sua maioria é feito em terrenos inviáveis 

tecnicamente e depositado diretamente no solo, sem que haja nenhum tipo de adequação prévia, 

o que provoca alterações na qualidade do meio ambiente e apresenta riscos à saúde pública 

(ALBERTIN et al., 2011; POSSAMAI et al., 2007). 

Desta feita, o Brasil tem passado por uma transição muito importante nos últimos anos. 

Mesmo que a passos lentos, a desativação de lixões e aterros controlados vem acontecendo para 

dar lugar aos aterros sanitários, que, segundo Teixeira et al. (2006), é uma alternativa 

relativamente barata, em comparação a outras formas de disposição final, e ambientalmente 

adequada, devido a toda tecnologia necessária para proteção dos recursos naturais. 

Essa mudança de cenário se alavancou a partir da criação da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos – PNRS, instituída pela Lei Federal nº 12.305, que além disso determinava 

que todos os municípios do Brasil adotassem, até agosto de 2014, uma forma de disposição de 

rejeitos ambientalmente adequada (BRASIL, 2010). Porém, de acordo com reportagem de 

Salomão (2015), por meio de projeto apresentado no Senado no dia 01 de julho de 2015, os 

prazos aumentar e foram “escalonados de acordo com o município, fazendo com que as datas-

limite variem entre 2018 e 2021”. 

Apesar do avanço nos últimos anos, grande parte dos rejeitos gerados no Brasil 

continua sendo disposto no solo de forma inadequada e contaminando-o, assim como causando 

a poluição do ar e das águas e proliferando vetores de doenças, o que acarreta grande prejuízo 

à saúde da população (SANTOS et al., 2012). 

De acordo com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) do estado de Minas 

Gerais, embora sejam relativamente simples de se operar, os aterros sanitários exigem técnicas 

estruturais e construtivas de proteção ambiental, como sistemas de impermeabilização do 

terreno, de coleta, tratamento e drenagem de gases e percolados, assim como sistema de 

monitoramento (FEAM, 2006). 

Por se tratar dos principais contaminantes de um aterro, o chorume e o biogás, 

resultantes da decomposição do lixo, devem receber atenção especial. Quanto ao chorume, a 

maior parte dos processos de tratamento utilizados é basicamente físico-química, gerando lodos 

geralmente contaminados. Já o biogás, pode ser utilizado como uma fonte de energia 

alternativa, reduzindo a quantidade de eletricidade comprada da concessionária e, 

consequentemente, contribuindo para a diminuição dos custos energéticos do aterro 

(PACHECO; PERALTA-ZAMORA, 2004; SALOMON; LORA, 2005). 

Schalch et al. (2002) diz que manejar inadequadamente os resíduos sólidos é uma 

grande ameaça à saúde pública e um agravante da degradação ambiental, principalmente para 
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centros urbanos de médio e grande portes. Portanto, segundo o autor torna-se urgente a adoção 

de um adequado sistema de gerenciamento de RSU e a averiguação constante da qualidade do 

serviço, garantindo assim a proteção do meio ambiente e da população. 

De acordo com Vasconcellos (2016), para que as autoridades possam desenvolver um 

método eficaz de gerenciamento de resíduos em seus municípios, a legislação deve dar todo o 

embasamento, desde a coleta do lixo nos domicílios, nos estabelecimentos comerciais e nas 

demais instalações, até o último estágio de tratamento dos efluentes gerados. 

Desse modo, a análise através das características do local de implantação, da operação 

do sistema e da gestão ambiental é útil para indicar a qualidade de um aterro sanitário, assim 

como auxiliar na identificação de problemas de infraestrutura e/ou operacionais, combatendo-

os com ações necessárias às melhorias, visando à qualidade ambiental e à saúde da população 

(LANZA, 2009). 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo avaliar a área e os sistemas de 

operação e controle ambiental do aterro sanitário de RSU do município de Novo Horizonte do 

Oeste – RO, utilizando o Índice de Qualidade no Sistema da Gestão Ambiental (IQS). Pretende-

se avaliar a qualidade das características do local, da infraestrutura implantada, das condições 

operacionais e da gestão ambiental do aterro. 

Por ter recebido dos órgãos ambientais competentes o aval para funcionamento, 

espera-se que o Aterro Sanitário de Novo Horizonte do Oeste – POLO 03 tenha, no mínimo, 

condições adequadas de instalação, operação, infraestrutura e gestão, garantindo um serviço 

sem riscos para a população e meio ambiente.



 

 

2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

Avaliar a área e os sistemas de operação e controle ambiental do Aterro Sanitário de 

Novo Horizonte do Oeste – POLO 03 utilizando o Índice de Qualidade no Sistema da Gestão 

Ambiental de Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos (IQS). 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

O presente estudo será desenvolvido de acordo com os objetivos específicos 

discriminados a seguir: 

a) Verificar os critérios de operação aplicados no aterro sanitário de Novo Horizonte 

do Oeste; 

b) Diagnosticar a qualidade da gestão ambiental empregada ao aterro; 

c) Examinar a área de implantação do aterro sanitário; 

d) Averiguar as condições da infraestrutura e operacionais; 

e) Sugerir adequações ao sistema, se necessário, em conformidade com a legislação 

vigente. 

 



 

 

f)  

3 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

3.1 RESÍDUOS SÓLIDOS: DEFINIÇÕES E CLASSIFICAÇÃO 

 

O termo resíduo sólido ou simplesmente lixo designa todo material sólido ou 

semissólido resultante das atividades humanas que necessita ser removido por ter sido 

considerado sem valor, indesejável ou descartável (MONTEIRO et al., 2001). A Associação 

Brasileira de Normas Técnicas – ABNT diz que estes são provenientes de atividades de origem 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição, assim como de 

sistemas de tratamento de água, a saber lodos e determinados líquidos (ABNT, 2004). 

De acordo com a Lei n° 12.305 de 2 de agosto de 2010, que institui a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (PNRS), os mesmos são definidos como 

 

material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado 

a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em 

recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 

pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível (BRASIL, 2010, 

cap. II, Art. 3º). 

 

Para Jacobi (2006), a maior parte do resíduo sólido, se separado na sua origem, é 

composta por materiais recicláveis que podem ser reutilizados como matéria-prima ou insumo 

para diversos processos de produção, o que geraria renda para trabalhadores e economia para 

empresas. Deste modo, Athayde Júnior (2009) considera lixo somente o rejeito que já teve todas 

as suas possibilidades de reutilização testadas. 

Com base nas definições apresentadas, infere-se que os resíduos sólidos são complexos 

devido à sua grande variedade. Sendo assim, são muitas as maneiras de se classificar os 

resíduos, sendo que as mais comuns são quanto aos riscos potenciais à saúde humana e ao meio 

ambiente e quanto à origem (MONTEIRO et al., 2001). 

De acordo com a NBR 10.004 (ABNT, 2004), com o Manual Gerenciamento Integrado 

de Resíduos Sólidos (MONTEIRO et al., 2001) e com a PNRS (BRASIL, 2010), os resíduos 

são classificados quanto aos riscos potenciais em duas categorias: 
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a) Resíduos classe I – Perigosos, que são aqueles que apresentam periculosidade à 

saúde pública e ao meio ambiente ou apresentem características como 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade ou patogenicidade; 

b) Resíduos classe II – Não Perigosos, os quais estão subdivididos em duas categorias: 

- classe II A – Não Inertes, que são aqueles que podem apresentar características como 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água, podendo acarretar em 

risco à saúde ou ao meio ambiente, não se enquadrando nas classificações de resíduos 

classe I – Perigosos ou classe II B – Inertes, 

- e classe II B – Inertes, que são aqueles que não apresentam risco à saúde e ao meio 

ambiente, pois quando em contato com a água, não têm nenhum de seus constituintes 

solubilizados a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da mesma. 

Ainda para Brasil (2010) e Monteiro et al. (2001), assim como para Schalch et al. 

(2002), quanto à origem, os diversos tipos de resíduos podem ser classificados em cinco 

categorias, sendo elas: resíduos sólidos urbanos (RSU), resíduos industriais (RI), resíduos de 

serviços de saúde (RSS), resíduos da construção civil (RCC) e resíduos de fontes especiais. 

Os RSU são resultado das inúmeras atividades domésticas em residências urbanas 

(resíduos domésticos); da limpeza pública, tendo os rejeitos originários da varrição de 

logradouros e partições públicas, capina, poda de árvores, dentre outros (resíduos de limpeza 

urbana); e do lixo produzido em escritórios, restaurantes, lojas, hotéis, supermercados e outros 

estabelecimentos afins (resíduos comerciais). Esta categoria representa a maior parcela de 

resíduos produzidos nos conglomerados urbanos. Com relação à composição do lixo, neste 

grupo encontra-se uma enorme variedade de materiais, tais como matéria orgânica em geral, 

papel, papelão, plásticos, vidros, metais, borracha, dentre outros (PEREIRA NETO, 2013; 

BRASIL, 2010; ZANTA; FERREIRA, 2003; SCHALCH et al., 2002; MONTEIRO et al., 

2001). 

 O lixo proveniente das inúmeras atividades industriais e os rejeitos gerados em 

estações de tratamento de esgoto e de água são chamados resíduos industriais. Os RI são muito 

variados por possuírem características que dependem do tipo de produto que é manufaturado. 

Podem apresentar componentes como aparas e restos de materiais, lodos, subprodutos dos 

processos de fabricação, entre outros (PENTEADO, 2011; MONTEIRO et al., 2001). 

Definido pela Resolução CONAMA Nº 358/2005, resíduos de serviços de saúde são 

todos aqueles despojos dos estabelecimentos destinados à manutenção e preservação da saúde 

humana ou animal (BRASIL, 2005). Os RSS, que por suas características peculiares necessitam 

de métodos diferenciados em seu manejo, são normatizados pela NBR 12.808 (ABNT, 1993), 
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que trata de sua classificação. Apresentam constituintes como agulhas, ampolas, bisturis, 

animais contaminados, medicamentos vencidos e tecidos (BRASIL, 2005). 

Os RCC ou entulho de obras são os detritos gerados em construções, reformas, reparos 

e demolições civis. Tem grande importância por fazer parte da indústria que mais explora 

recursos naturais e, consequentemente, da que mais gera resíduos. Dentre o lixo produzido por 

essas atividades encontra-se concreto, cerâmica, madeira, terra, argamassa, plásticos, papelão, 

vidros e metais (BRASIL, 2010; DEGANI, 2003; MONTEIRO et al., 2001). 

Por fim, os resíduos de fontes especiais são aqueles que em função de suas 

singularidades necessitam de cuidados exclusivos em seu manuseio, acondicionamento, 

estocagem, transporte ou disposição final. Encontram-se nesta categoria pilhas, baterias, pneus 

e lâmpadas fluorescentes e os efluentes agrícolas, radioativos, de portos, de aeroportos e de 

terminais rodoferroviários (MONTEIRO et al., 2001; D’ ALMEIDA; VILHENA, 2010). 

Segundo Moura et al. (2015) e Zanta e Ferreira (2003), dentre os diversos tipos de 

rejeitos produzidos, são geralmente encaminhados para a disposição final sob responsabilidade 

do poder municipal os RSU de origem domiciliar e limpeza pública. Quanto ao lixo comercial, 

os autores dizem que estes podem ser assumidos desde que haja autorização das instituições 

responsáveis pelo gerenciamento dos resíduos, diferentemente da gestão dos RI, que são de 

inteira responsabilidade do gerador. 

 

3.2 CARACTERIZAÇÃO DOS RSU 

 

A caracterização dos RSU é imprescindível para os serviços de acondicionamento, 

coleta, transporte e disposição final do lixo. O conhecimento dos aspectos sociais, econômicos, 

culturais, geográficos e climáticos da comunidade a ser atendida é determinante, pois assim 

como os resíduos, as características qualitativas e quantitativas destes variam de acordo com os 

hábitos, costumes e atividades da população (LANGE et al., 2002; MONTEIRO et al., 2001). 

De acordo com Barros (2012) e Monteiro et al. (2001), a análise do lixo pode ser 

realizada segundo suas características físicas, químicas e biológicas. Dentre as características 

físicas dos RSU estão os parâmetros de geração per capita, composição gravimétrica, peso 

específico aparente, teor de umidade e compressividade. Já quanto as características químicas 

determina-se o poder calorífero, o potencial hidrogeniônico (pH), a composição química e a 

relação carbono/nitrogênio (C:N). Finalmente, as características biológicas são definidas 

através da população microbiana e dos agentes patogênicos presentes nos resíduos (BARROS, 
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2012; MONTEIRO et al., 2001). 

O grupo de características mais relevante para a gestão dos RSU são as físicas, pois 

define a caracterização dos resíduos em função do tipo e origem, bem como a quantidade de 

despojo gerada e a densidade do mesmo (D’ALMEIDA; VILHENA, 2010; LANGE, 2003). 

Em síntese, Barros (2012) afirma que determiná-las é importante para definir estratégias e o 

dimensionamento de equipamentos e instalações, além de que devem ser revistas 

periodicamente em conjunto com as características químicas e biológicas, haja vista a constante 

variação dos resíduos. 

 

3.3 GERENCIAMENTO INTEGRADO DE RSU 

 

Braga e Dias (2008) definem gerenciamento de resíduos sólidos como as ações 

associadas ao controle do lixo desde a geração até a disposição final, abrangendo fatores de 

saúde pública, econômicos, de engenharia e ambientais. Já a gestão de resíduos sólidos, para 

Schalch et al. (2002), relaciona-se às tomadas de decisões estratégicas e à organização do setor, 

envolvendo instituições, instrumentos, políticas e meios. 

Realizando estas etapas de forma conjunta, os resíduos tornam-se passíveis de terem 

sua produção reduzida nas fontes geradoras, de serem reaproveitados e ainda reciclados, 

incluindo os catadores de lixo ao processo, dando condições dignas de trabalho a esta classe 

(JACOBI; BESEN, 2011). Desta forma, tem-se um gerenciamento integrado de resíduos 

sólidos urbanos (GIRSU) articulando o planejamento das ações normativas, operacionais, 

financeiras e de organização das atividades do sistema de limpeza urbana com os aspectos 

sociais (SCHALCH et al., 2002; MONTEIRO et al., 2001). 

Portanto, sob a premissa da sustentabilidade e considerando as dimensões política, 

social, ambiental, econômica e cultural, um GIRSU adequado, no que diz respeito às ações de 

controle dos RSU, é composto pelas etapas de geração, acondicionamento, coleta, transporte, 

transferência, recuperação de recicláveis, tratamento e disposição final (JACOBI; BESEN, 

2011; BRASIL, 2010; MONTEIRO et al., 2001). 

Moura et al. (2015) afirma que a maior incumbência no que tange as leis, regulamentos 

e procedimentos para tratamento do lixo é do munícipio, pois essa esfera é responsável desde a 

coleta até a disposição final dos RSU. Ao Estado, cabe o licenciamento e/ou fiscalização 

ambiental das atividades e à União, a definição das normas gerais. 
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Posto isso, os impactos do mau gerenciamento de RSU são muitos, indo desde a 

obstrução de canais de drenagem de águas pluviais até a contaminação do solo e de recursos 

hídricos. Assim, uma produção inconsequente de resíduos sólidos, sem que haja preocupação 

com o seu gerenciamento, pode afetar a população como um todo e prejudicar o desempenho 

ambiental da disposição final do lixo (SILVA, 2007). Uma alternativa para estes problemas é a 

coleta seletiva, que, segundo Penteado (2011), reúne ações que “facilitam o reúso, o 

reaproveitamento e a reciclagem dos materiais presentes no lixo”. 

 

3.3.1 Coleta Seletiva 

 

D’Almeida e Vilhena (2010) diz que a coleta seletiva é uma das principais alternativas 

para a redução dos RSU destinados para disposição final, que traz consigo um grande benefício 

ambiental. Entretanto, para que esta atividade seja eficiente, há a necessidade de se realizar 

ações organizadas, que se iniciam na recepção dos resíduos, passando pela separação, 

acondicionamento adequando e chegando, por fim, à reciclagem. 

Sendo assim, coleta seletiva é definida como 

 

a etapa de coleta de materiais recicláveis presentes nos resíduos sólidos urbanos, após 

sua separação na própria fonte geradora, seguido de seu acondicionamento e 

apresentação para coleta em dias e horários pré-determinados, ou mediante entrega 

em Postos de Entrega Voluntária, em Postos de Troca, a catadores, a sucateiros ou a 

entidades beneficentes (BRINGHENTI, 2004, p. 14). 

 

Os materiais mais comumente separados pela coleta seletiva são os ditos recicláveis, 

sendo eles: os plásticos, os vidros, os papeis e os metais, grupo este que representa cerca de 32 

% dos RSU coletados no Brasil. Além disso, ao não se descartar materiais recicláveis 

juntamente com outros tipos de resíduos, evita-se uma possível contaminação, por exemplo, em 

decorrência do contato dos mesmos com a matéria orgânica presente, cuja essa representa em 

torno de 51 % do lixo do país. Com isso, o potencial de recuperação desses insumos não se 

perde (BRASIL, 2012; RIBEIRO; BESEN; 2007; BRINGHENTI, 2004). 

A separação dos resíduos discutida anteriormente pode representar diversos ganhos 

para a sociedade, destacando-se entre eles: a racionalização e otimização do serviço de coleta 

regular; o aumento da vida útil de aterros; geração de emprego e renda; e a preservação dos 

recursos naturais (SINGER, 2005; WAITE, 1995). 
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De acordo com Penteado (2011), D’Almeida e Vilhena (2010) e Bringhenti (2004), 

existem quatro metodologias distintas para a realização da coleta seletiva. São elas: 

a) Postos de Entrega Voluntária, mais conhecidos como PEV, onde o próprio gerador 

deve se deslocar até um posto e depositar o material reciclável. Para isso, são 

utilizados recipientes específicos de cores diferentes para cada tipo de rejeito, os 

quais são colocados em locais fixos previamente selecionados. Alguns PEV 

recebem também resíduos especiais, como óleo de cozinha, pilhas, baterias e 

lâmpadas; 

b) Porta a Porta, no qual o gerador segrega os seus resíduos previamente, os 

acondiciona em recipientes diferentes e disponibiliza-os para a coleta, que é feita 

por veículos coletores em horários e dias específicos à porta do gerador, oferecendo 

assim uma maior comodidade; 

c) Posto de Troca, onde o gerador é beneficiado pelo tipo e quantidade de material 

entregue, podendo ganhar vale-alimentação, vale-transporte, descontos em contas 

de energia e água, entre outros; 

d) Trabalhadores Autônomos da Reciclagem, popularmente chamados de catadores, 

no qual um grupo de pessoas, amparados ou não por organizações de cunho social 

(geralmente cooperativas), coletam e segregam os materiais recicláveis do lixo 

urbano. 

Dito isso, para que a coleta seletiva seja eficiente é necessário se investir em 

infraestrutura de qualidade. Entretanto, os benefícios ambiental e social que tal técnica resulta 

faz com que compense este investimento, que muitas vezes é feito por iniciativa privada. Além 

disso, o trabalho envolvido é um gerador de emprego e renda, principalmente para as pessoas 

mais carentes (RIBEIRO; BESEN, 2007). 

Além disso, para Azevedo (2006), a capacidade de suporte de resíduos é limitada para 

o nosso planeta, dando assim à coleta seletiva uma importância ainda maior na GIRSU, pois a 

realização desse tipo de atividade diminui a quantidade de RSU destinada aos aterros, não 

permitindo que o sistema de disposição final fique sobrecarregado. 

 

3.4 TÉCNICAS DE DISPOSIÇÃO FINAL DE RSU NO SOLO E SEUS IMPACTOS 

 

A destinação e disposição final dos RSU podem se tornar um problema sério para 

muitos municípios do país. Se negligenciadas, estas etapas resultam em graves impactos sociais, 
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ambientais e econômicos (BRUSCHI et al., 2002). No Brasil, de acordo com a Associação 

Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais – ABRELPE (2016) e Bruschi et al. (2002), 

praticamente todo o RSU coletado é disposto no solo por ser a forma mais econômica de destino 

atualmente, sendo que as técnicas mais utilizadas são os aterros sanitários, os aterros 

controlados e os lixões, respectivamente. 

 

3.4.1 Lixões e Aterros Controlados 

 

Em síntese, Brasil (2012), FEAM (2006) e Zanta e Ferreira (2003) definem lixão ou 

vazadouro ou descarga a “céu aberto” como uma forma desordenada e inadequada de dispor 

resíduos, pois estes são descarregados diretamente no solo, sem nenhum tipo de critério técnico, 

controle e medida protetiva. 

Aterro controlado é uma forma de confinamento de resíduos sólidos no qual o único 

princípio de engenharia utilizado é o recobrimento do lixo com material inerte no final da 

jornada de trabalho (BRASIL, 2012; FEAM, 2006; ZANTA; FERREIRA, 2003). Este método, 

para a FEAM (2006), é preferível ao vazadouro, porém os aterros controlados ainda assim 

produzem, em geral, poluição localizada. 

Diante do exposto, a destinação dos RSU para lixões e aterros controlados é 

inapropriada sanitariamente, ecologicamente e socialmente por diversos impactos negativos 

causados, além de degradar a paisagem. Contudo, no Brasil ainda são formas comumente 

utilizadas para disposição final, como visto no início deste subcapítulo (FRÉSCA, 2007; 

LOPES, 2007). 

Destaca-se alguns riscos e inconvenientes causados pela destinação e disposição 

inadequadas dos RSU: a poluição dos solos e dos recursos hídricos, por lixiviação de 

substâncias tóxicas; dispersão do lixo, devido a condições meteorológicas propícias; dissipação 

de gás metano (CH4), que pode originar explosões e incêndios, juntamente com o dióxido de 

carbono (CO2), que liberados para a atmosfera, contribuem para o efeito estufa; maus odores; 

e possibilidade de proliferação de vetores de doenças (FIGUEIREDO et al., 2016; GOUVEIA, 

2012; MUCELIN; BELLINI, 2008). 

Além de ilegal, a incorreta disposição de RSU acarreta em um grande problema do 

ponto de vista social: a presença de catadores de materiais recicláveis em vazadouros e aterros 

controlados. Muitas famílias carentes encontram na catação do lixo sua única fonte de renda. 

Com isso, estes trabalhadores são submetidos diariamente a condições de total insalubridade, 

que convergem em situações de risco para a própria saúde e integridade física, além da 
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marginalização social e econômica (LANZA, 2009; SIQUEIRA; MORAES, 2009; BRASIL, 

2005). 

Haja vista os impactos negativos sobre o ambiente causados pela destinação e 

disposição dos RSU em lixões e aterros controlados, Lopes (2007) aponta que, entre as soluções 

sanitária e ambientalmente adequadas, os aterros sanitários são considerados a alternativa mais 

viável do ponto de vista técnico e econômico para o tratamento dos resíduos sólidos gerados 

nas cidades. 

 

3.4.2 Aterro Sanitário 

 

A NBR 8.419 (ABNT, 1992), que trata de projetos de aterros sanitários de resíduos 

sólidos urbanos, define os mesmos como sendo uma 

 

técnica de disposição [...] 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 necessário (ABNT, 1992). 

 

Para Bidone (2001), aterro sanitário é um processo utilizado para a disposição de 

resíduos sólidos no solo, geralmente lixo doméstico, que se baseia em critérios de engenharia e 

normas operacionais específicas, permitindo assim o descarte seguro em termos de controle de 

poluição ambiental e proteção à saúde pública. Ainda segundo o autor, o despojo deve ser 

coberto com material inerte, de modo a evitar danos ou riscos, minimizando impactos 

ambientais (BIDONE, 2001). 

Conforme consta na NBR 13.896 (ABNT, 1997), são estabelecidas algumas 

exigências para projetar, instalar e operar adequadamente um aterro de resíduos não perigosos, 

do qual se trata este capítulo. Tais determinações, dizem respeito “à localização, segregação e 

análise de resíduos, monitoramento, inspeção, fechamento da instalação e treinamento de 

pessoal”, sempre com fiscalização do Órgão de Controle Ambiental (OCA) responsável 

(ABNT, 1997). 

Além de não poder ser executada em locais sujeitos a inundações e contar com no 

mínimo 1,5 m de solo natural entre a superfície e o lençol freático, para a escolha da área de 

implantação de um aterro sanitário, a ABNT (1997) diz que inúmeras considerações técnicas 

devem ser feitas: 
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a) topografia – interfere diretamente na escolha do método construtivo, sendo 

recomendado declividade entre 1 % e 30 %, ficando à critério do OCA valores 

maiores que a faixa citada; 

b) geologia e tipos de solos existentes – determinantes na capacidade de depuração do 

solo e velocidade de infiltração, é desejável um coeficiente de permeabilidade 

menor que 10-6 cm/s e uma zona não saturada com espessura maior que 3,0 m; 

c) recursos hídricos – a distância mínima do aterro à qualquer coleção hídrica ou curso 

d’água é de 200 m, podendo ser alterada a critério do OCA; 

d) vegetação – importante barreira para a erosão, formação de poeira e transporte de 

odores; 

e) acessos – devem ser executados de modo que, em qualquer condição climática, 

possam ser utilizados; 

f) tamanho disponível e vida útil – recomenda-se que um aterro sanitário seja utilizado 

por no mínimo 10 anos; 

g) custos – elaborar um cronograma físico-financeiro é fundamental para a análise da 

viabilidade econômica do empreendimento; 

h) distância mínima a núcleos populacionais – recomenda-se distância superior a 500 

m, podendo ser menor a critério do OCA. 

Quanto à análise e segregação de resíduos, as instalações devem averiguá-los 

previamente para determinar as propriedades físicas e químicas do despojo para realizar o 

correto manuseio e disposição (ABNT, 1997). Nesta etapa, Ferri et al. (2013) e a FEAM (2006) 

destacam a importância dos centros de triagem, que são instalações onde é feita a separação dos 

materiais passíveis de serem reciclados do restante do lixo, podendo estar localizados dentro ou 

fora dos aterros sanitários. 

Além da valorização econômica dos materiais recicláveis, a segregação de RSU 

prolonga a vida útil dos aterros. Sobretudo, através dos centros de triagem pode ser feita a 

inclusão de catadores de lixo ao processo, criando condições dignas de trabalho e renda para 

essas pessoas (FERRI et al., 2013; FEAM, 2006). 

Outro aspecto imprescindível é o treinamento de pessoal. Capacitar o operador de um 

aterro sanitário é essencial na minimização de possíveis efeitos danosos ao meio ambiente e 

integridade física do trabalhador, de acordo com a NBR 13.896. A forma de operação da 

instalação e os procedimentos a serem realizados em caso de emergência devem constar no 

plano de treinamento de cada indivíduo (ABNT, 1997). 

Mais uma das exigências da legislação, o proprietário do aterro sanitário tem a 
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obrigação de inspecionar a instalação, de modo a prevenir acidentes que prejudiquem ao meio 

ambiente ou à saúde humana, manter o bom funcionamento do mesmo e ainda identificar e 

corrigir eventuais problemas (ABNT, 1997). 

De acordo com a ABNT (1997), a FEAM (2006) e D’Almeida e Vilhena (2010), os 

aterros sanitários devem possuir os seguintes componentes operacionais, que ajudam a reduzir 

e a minimizar os impactos negativos (FIGURA 1): 

 

 

 

Figura 1 – Perfil esquemático de um aterro sanitário em operação. 
Fonte: IPT/CEMPRE, 2000 apud Loureiro, 2005. 

 

a) impermeabilização da base – separa os resíduos do solo, evitando contaminação do 

lençol freático e do meio natural; 

b) recobrimento diário e cobertura final da massa de resíduos – impede o arraste de 

material pela ação do vento e evita a disseminação de maus odores e a proliferação 

de vetores. Quando esgotada a capacidade da plataforma de aterro, realiza-se o 

plantio de gramíneas, protegendo o talude contra erosão; 

c) sistema de coleta, drenagem e tratamento de percolados – os líquidos devem ser 

transportados pela base do terreno por meio de rede de drenagem e enviados para 

lagoas de tratamento; 

d) sistema de coleta, drenagem e tratamento de gases – a rede de coleta pode estar 
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interligada com a anterior, conduzindo os gases à drenos para a realização da 

queima ou captação para aproveitamento energético; 

e) sistema de drenagem pluvial – impede a entrada de água no maciço do aterro; 

f) sistema de monitoramento – medições de campo e ensaios laboratoriais que devem 

ser realizados sistematicamente até 10 anos após o fechamento do aterro. 

Para Bidoni e Povinelli (1999), além dos componentes supracitados, é necessário a 

existência de uma infraestrutura básica para que este tipo de empreendimento sustente um bom 

funcionamento, sendo composta por: guarita/portaria; balança; isolamento; sinalização; 

cinturão verde; iluminação e força; comunicação; abastecimento de água; instalações de apoio 

operacional; e instrumentos de monitoramento. Estas estruturas bases ajudam a controlar e 

proteger o aterro sanitário (FEAM, 2006; BIDONI; POVINELLI, 1999). O Quadro 1 traz 

algumas atividades a serem realizadas visando o controle e acompanhamento do aterro 

sanitário. 

 

Quadro 1 – Atividades para acompanhamento do aterro sanitário na fase de operação. 

Componente, estrutura ou equipamento do aterro sanitário 
Frequência de 

inspeção 

Higienização das edificações Diária 

Limpeza da unidade, com remoção dos materiais espalhados pelo vento Diária 

Capina da área, para manutenção do paisagismo Mensal 

Manutenção dos portões e cerca de isolamento Mensal 

Manutenção do cinturão verde Mensal 

Limpeza e manutenção dos dispositivos de drenagem pluvial Semanal 

Limpeza e manutenção das estruturas de drenagem de chorume Semanal 

Manutenção dos dispositivos de queima dos gases Diária 

Verificação do sistema de cobertura das plataformas Semanal 

Limpeza e manutenção das vias de acesso Semanal 

Inspeção e manutenção dos instrumentos de monitoramento Mensal 

Limpeza e manutenção dos veículos e equipamentos Diária 

Sistema de fiscalização, controle e inspeção dos resíduos Diária 

Limpeza e manutenção do sistema de tratamento de chorume Semanal 

Controle da saúde dos funcionários Semestral 
Fonte: FEAM (2006). 

 

Obladen et al. (2009) dizem que, para manter a qualidade ambiental do entorno, um 

sistema de tratamento de RSU deve ser definido conforme as características físicas e geológicas 

da área de implantação e da quantidade de resíduos a serem depositados. Sendo assim, existem 

três métodos para o aterramento sanitário de lixo: o método de rampa, o método de trincheira 

ou vala e o método de área (D’ALMEIDA; VILHENA, 2010; OBLADEN et al., 2009). 
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O método de rampa, ilustrado na Figura 2, consiste na utilização do declive natural do 

terreno para que se possa acomodar e compactar os resíduos. Geralmente essa técnica é aplicada 

em áreas de meia encosta, onde o próprio solo a ser escavado possa ser utilizado como material 

de recobrimento (D’ALMEIDA; VILHENA, 2010; OBLADEN et al., 2009). 

 

 

 

Figura 2 – Método de rampa para aterramento de resíduos. 
Fonte: D’Almeida e Vilhena (2010). 

 

No caso do método de trincheira ou vala (FIGURA 3), são abertos canais no solo, de 

2 m a 5 m de profundidade, dependendo da proximidade da superfície com o lençol freático, e 

depois os resíduos são acondicionados e compactados neste local. O tamanho das valas depende 

da quantidade de resíduo que será disposta no local (D’ALMEIDA; VILHENA, 2010; 

OBLADEN et al., 2009). 

 

 

 

Figura 3 – Método de trincheira ou vala para aterramento de resíduos. 
Fonte: D’Almeida e Vilhena (2010). 
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Já o método de área, conforme visto na Figura 4, D’Almeida e Vilhena (2010) e 

Obladen et al. (2009) dizem que é empregado em áreas planas e com lençol freático raso, onde 

os próprios rejeitos são utilizados para criar o desnível necessário para a correta drenagem de 

águas pluviais, percolados e gases. 

 

 

 

Figura 4 – Método de área para aterramento de resíduos. 
Fonte: D’Almeida e Vilhena (2010). 

 

Em todos os métodos, ao final de cada jornada diária de trabalho, se faz o recobrimento 

de todo o resíduo, até que este atinja toda a parte lateral e superior do declive existente. Entende-

se que quanto mais compactado for o resíduo, maior será a vida útil do aterro sanitário de RSU 

(D’ALMEIDA; VILHENA, 2010; OBLADEN et al., 2009). 

Quando um aterro de resíduos chega ao fim da capacidade de suporte ao despejo de 

lixo, ou seja, quando o empreendimento é encerrado, o Ministério do Meio Ambiente 

recomenda que a área da antiga instalação dê lugar à jardins, parques, praças esportivas e áreas 

de lazer. Se o objetivo for construir edificações, faz-se necessário estudos mais aprofundados e 

cuidados específicos (BRASIL, 2009). 

Diante de todo o exposto, é possível inferir que selecionar uma área para implantação 

de um aterro sanitário, além de projetar, construir, operar, manter e até encerrar a instalação, 

não é uma tarefa simples. Para isso, se faz necessário uma equipe técnica de profissionais 

específicos, treinados e capacitados, tendo em vista a proteção ambiental e da saúde pública 

(LIMA, 2003). 
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3.4.2.1 Efluentes líquidos e gasosos gerados em aterros 

 

A massa de resíduos depositada nos aterros sanitários gera efluentes líquidos e 

gasosos. Após a mesma ser alocada no solo, esse montante de lixo passará por processos físicos, 

químicos e biológicos de decomposição, resultando no chorume e no biogás (PACHECO; 

ZAMORA, 2004). 

 

3.4.2.1.1 Chorume 

 

O chorume é um líquido escuro e de odor nauseante dotado de uma alta carga poluidora 

com propriedades físico-químicas variáveis que dependem de fatores como, por exemplo, 

condições ambientais locais, tempo de disposição, forma de operação do aterro e principalmente 

das características do despejo (TAVARES, 2011; SERAFIM et al., 2003). 

Conforme Tavares (2011), Pacheco e Zamora (2004) e Serafim et al. (2003), essa 

fração líquida se origina primariamente da decomposição da matéria orgânica presente nos 

resíduos, porém está aliada à fatores ambientais (chuva e temperatura), à umidade natural do 

lixo, à água infiltrada pelo aterro e às bactérias presentes nos resíduos. 

Para alguns autores, o maior problema ambiental associado ao chorume é a sua 

toxicidade elevada, que pode contaminar o solo, por conta da percolação dos líquidos, os 

recursos hídricos, por apresentar substâncias altamente solúveis, e o ar, através de gases 

voláteis. Além disso, esse efluente pode tornar-se mais agressivo se de maneira inadvertida 

resíduos classe I – Perigosos forem despojados no aterro sanitário, podendo estender os efeitos 

danosos à comunidade vegetal e animal da região e aos seres humanos que utilizarem destes 

recursos contaminados (TAVARES, 2011; SEREFIM et al., 2003; FONSECA, 1999; 

SPERLING, 1996). 

Devido à grande variabilidade das características do percolado de aterros e aos fatores 

ambientais, Tavares (2011) e Fonseca (1999) dizem que tratar o chorume pode vir a ser um 

problema e, para evitar que isso ocorra, é imprescindível a análise do líquido para se estabelecer 

um tratamento adequado. Sendo assim, existem diversas maneiras de se realizar este tratamento, 

podendo ser por processos físico-químicos ou biológicos (PACHECO; ZAMORA, 2004). 

Dentre todos, destaca-se os sistemas de lagoas de estabilização. 

 

Os sistemas de lagoas de estabilização constituem um processo biológico 

de tratamento de chorume que se caracterizam (sic) pela simplicidade, eficiência e 

baixo custo, em que a estabilização da matéria orgânica é realizada pela oxidação 
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bacteriológica (oxidação aeróbia ou fermentação anaeróbia) e/ou redução 

fotossintética das algas. Este sistema é bastante indicado para as condições brasileiras 

devido aos seguintes aspectos: clima favorável (temperatura e insolação elevadas), 

operação simples, necessidade de poucos ou nenhum equipamento (SERAFIM et al., 

2003). 

 

Tavares (2011) e Serafim et al. (2003) dizem que um sistema de lagoas de estabilização 

geralmente é composto por lagoas anaeróbias para o tratamento primário, lagoas facultativas 

para o trato secundário e, alternativamente, são seguidas de um tratamento terciário, que pode 

ser feito por lagoas de maturação ou polimento, sendo que o número ou tamanho das lagoas 

variam conforme o volume de percolado gerado. 

As lagoas anaeróbias (sem a presença de oxigênio) são dimensionadas para receberem 

cargas orgânicas elevadas e são as mais profundas, pois assim inibe a penetração do oxigênio 

na massa líquida. Já as lagoas facultativas são mais rasas e caracterizam-se por ora serem 

aeróbias (com presença de oxigênio), ora anaeróbias. Em alguns casos, ainda são utilizadas 

lagoas de maturação ou polimento como uma espécie de refinamento do tratamento, sendo elas 

responsáveis pela eliminação de patógenos (TAVARES, 2011; SERAFIM et al., 2003). 

Para lançamento do chorume tratado em corpo hídrico, devem ser seguidas as 

condições e os padrões de lançamentos de efluentes previstos na Resolução CONAMA Nº 

430/2011. O líquido tratado só poderá ser despejado se atender à todas as condições (BRASIL, 

2011). 

Posto isso, o chorume é ainda mais prejudicial que o esgoto doméstico para Fonseca 

(1999), merecendo atenção especial dos OCAs. Assim, na visão do autor, sistemas regulares de 

drenagem e tratamento de percolados em aterros sanitários e a manutenção dos mesmos é de 

extrema importância para a garantia do meio ambiente e da saúde pública. 

 

3.4.2.1.2 Biogás 

 

O gás gerado nos aterros sanitários é denominado biogás, que é o resultado da 

decomposição anaeróbia dos RSU confinados no solo, a qual é caracterizada pelo acúmulo de 

matéria orgânica e a ausência de oxigênio. Dentre os seus componentes destacam-se os gases 

CH4 e o CO2, sendo que a composição final do biogás varia de acordo com o meio de processo. 

Além desta composição, para avaliar o grau de risco da produção de gases é imprescindível 

conhecer as propriedades e as características deste efluente (TAVARES, 2011; OBLADEN, et 

al., 2009; CASTILHOS JR et al., 2003). Quanto à taxa de geração, ou seja, a quantidade de 
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efluente produzida, conforme Ensinas (2003), é influenciada e dependente de fatores como 

composição, umidade e idade do lixo, assim como a temperatura e pH do aterro. 

São vários os problemas que a emissão de gases de aterro sanitário pode causar. Dentre 

eles, Tavares (2011), Obladen et al. (2009), Ensinas (2003) e Castilhos Jr et al. (2003) destacam 

que o principal inconveniente é a produção do CH4, gás altamente explosivo, de efeito estufa e 

odor nauseante. Além deste fator, os autores trazem que a migração do biogás pode acarretar 

em instabilidade no aterro e danos à vegetação e à saúde da população vizinha ao 

empreendimento (TAVARES, 2011; OBLADEN, et al., 2009; ENSINAS, 2003; CASTILHOS 

JR et al., 2003). 

Diante do exposto, é necessário um controle da geração e migração de biogás para 

mitigar os impactos causados por ele. Em aterros sanitários isto é feito por meio de um adequado 

sistema de drenagem com tubos de concreto perfurados e revestidos com brita, que atravessam 

todo o maciço de resíduos. Nestes drenos, recomenda-se a instalação de queimadores de gases, 

evitando maus odores e poluição, ou sistema de captação para reaproveitamento energético, o 

que pode gerar retorno financeiro ao aterro sanitário (OBLADEN et al., 2009). Esta captação 

pode ser feita com o intuito de gerar calor, trabalho mecânico e eletricidade, alternativas à 

redução de gastos do empreendimento (TAVARES, 2011; LOUREIRO, 2005). 

 

3.4.2.2 Licenciamento ambiental 

 

O Guia para Elaboração de Projetos de Aterros Sanitários de Resíduos Sólidos 

Urbanos traz as etapas a serem cumpridas para licenciar um aterro sanitário (OBLADEN et al., 

2009, p. 14): 

a) estudo de três áreas possíveis para implantação do futuro aterro, conforme critérios 

anteriormente apresentados; 

b) seleção e indicação de uma das três áreas estudadas; 

c) com a área aprovada, quando necessário, deverá ser efetuado o acompanhamento 

da elaboração da Instrução Técnica (IT); 

d) elaboração do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do respectivo Relatório de 

Impacto Ambiental (RIMA), quando o OCA verificar que o empreendimento é 

potencialmente causador de significativa degradação do meio ambiente, sendo a sua 

confecção igualmente acompanhada pelo OCA (BRASIL, 2008); 

e) audiência Pública; 

f) obtenção da Licença Prévia (LP); 
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g) elaboração do projeto executivo de engenharia; 

h) análise e aprovação pelo OCA; 

i) obtenção da Licença de Instalação (LI); 

j) implantação do aterro; 

k) obtenção da Licença de Operação (LO), que deverá ser renovada anualmente. 

A Resolução CONAMA Nº 1/1986 trata das exigências para se elaborar um 

EIA/RIMA. Para o EIA, é fundamental o desenvolvimento de atividades técnicas, as quais são 

diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, análise dos impactos ambientais do 

projeto e suas alternativas, definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos e 

elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos positivos e 

negativos. Já o RIMA, que é a síntese do EIA, deve ser objetivo e com linguagem acessível, 

para que se possa entender facilmente as vantagens e desvantagens do projeto (BRASIL, 1986). 

 

3.5 POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

Devido à crescente preocupação com as questões ambientais e com a sustentabilidade, 

o manejo dos resíduos sólidos tem ganhado notoriedade. Nesse contexto, faz-se necessária a 

criação de mecanismos que respaldem desde a geração até a disposição final do lixo, visando 

evitar potenciais impactos negativos ao meio ambiente e à população ligada, direta ou 

indiretamente, aos resíduos (D’ALMEIDA; VILHENA, 2010). Um dos instrumentos criado 

pelo Poder Público para tais fins foi a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS). 

A PNRS foi instituída pela Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 e 

 
 

reúne o conjunto de princípios, objetivos, instrumentos, diretrizes, metas e ações 

adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou em regime de cooperação com 

Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com vistas à gestão integrada e 

ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos sólidos (BASIL, 2010, Cap. 

I, Art. 4º). 

 

 
Alguns dos princípios trazidos pela lei são a prevenção e a precaução, o 

desenvolvimento sustentável e “o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável 

como um bem econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de 

cidadania” (BRASIL, 2010, Cap. II, Art. 6º). 

Quanto aos quinze objetivos da PNRS, dispostos no Art. 7º, destacam-se cinco 

(BRASIL, 2010): 
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a) não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos resíduos sólidos, 

bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos; 

b) adoção, desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias limpas como forma de 

minimizar impactos ambientais; 

c) gestão integrada de resíduos sólidos; 

d) regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos; 

e) integração dos catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis nas ações que 

envolvam a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. 

Ainda conforme a Lei 12.305/2010, a responsabilidade da gestão integrada dos 

resíduos sólidos, do início ao fim, é dos Municípios (BRASIL, 2010). 

Para tornar possível a execução da PNRS, a lei comtempla algumas ferramentas 

importantes. Dentre elas estão os planos de resíduos sólidos (nacional, estaduais e municipais), 

a coleta seletiva, o incentivo à criação de cooperativas de catadores, o monitoramento e 

fiscalização ambiental, a educação ambiental e o licenciamento ambiental de atividades 

potencialmente poluidoras (BRASIL, 2012, Cap. II, Art. 8º). 

Posto isso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos determinou, em seu Art. 54, que 

todo o Brasil deveria implantar a disposição final ambientalmente adequada em até 4 anos, a 

contar da data de publicação da Lei, ou seja, até 3 de agosto de 2014 (BRASIL, 2010). Ainda 

assim, mesmo com um avanço nos últimos 3 anos, grande parte dos rejeitos gerados no Brasil 

continua sendo disposto de forma inadequada, acarretando grande prejuízo ao meio ambiente e 

à saúde pública (SANTOS et al., 2012). 

 

3.6 PANORAMA DOS RSU NO BRASIL 

 

De acordo com o Diagnóstico do Manejo de Resíduos Sólidos Urbanos – 2015 

(BRASIL, 2017) e o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2015 (ABRELPE, 2016), a 

geração per capita de RSU teve um crescimento de 2014 para 2015 proporcional ao crescimento 

da população brasileira. Consequentemente, a produção total de resíduos também cresceu, 

resultando em mais que o dobro do aumento da geração por pessoa, conforme mostra a Figura 

5 (BRASIL, 2017; ABRELPE, 2016). 

Segundo estimativas de Brasil (2017) e da ABRELPE (2016), a produção de RSU no 

Brasil varia de 63,4 a 79,9 milhões de toneladas por ano (t ano-1), com média de 71,6 milhões t 

ano-1, e um índice de cobertura domiciliar médio aproximado de 91,8 % para todo o país 
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(FIGURA 6), o que significa que aproximadamente 3,8 milhões t ano-1 de lixo não são 

coletadas. Ainda segundo as fontes citadas, quanto à geração per capita, varia de 1,000 a 1,071 

kg hab-1 dia-1, o que resulta em uma média de 1,036 kg hab-1 dia-1. 

 

 

 

Figura 5 – Geração de resíduos sólidos urbanos no Brasil. 
Fonte: Adaptado de ABRELPE (2016) e Brasil (2017). 
 

 

 

 

Figura 6 – Índice médio de cobertura da coleta de RSU no Brasil e regiões em 2015. 
Fonte: Adaptado de ABRELPE (2016) e Brasil (2017). 

 

Apesar de a cobertura dos serviços de coleta abranger a maior parte do Brasil, percebe-

se através da figura anterior que existe desigualdade entre as regiões do país, sendo que as zonas 

Norte e Nordeste são as mais deficitárias e as únicas abaixo da média nacional. 

Quanto à coleta seletiva, a ABRELBE (2016) projeta que dos 5.570 municípios 

brasileiros, 3.859 possuem algum tipo de iniciativa desse tipo de técnica, número que 
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corresponde a 69,3 % do total de municípios. A associação ressalta que em muitas cidades as 

atividades de coleta seletiva não englobam toda a área urbana. A Tabela 1 traz os resultados da 

pesquisa da ABRELPE (2016). 

 

Tabela 1 – Quantidade de municípios com iniciativas de coleta seletiva em 2015. 

Região Norte Nordeste Centro-Oeste Sudeste Sul Brasil 

Sim 258 884 200 1.450 1.067 3.859 

Não 192 910 267 218 124 1.711 

Total 450 1.794 467 1.668 1.191 5.570 

Fonte: ABRELPE (2016). 

 

De toda a massa de resíduos coletada no país, Brasil (2017) e a ABRELPE (2016) 

estimam que, em média, 42,9 milhões t ano-1 é destinada para aterros sanitários, 12,7 milhões t 

ano-1 para aterros controlados, 9,8 milhões t ano-1 para lixões e 1,6 milhão t ano-1 para unidades 

de triagem e compostagem, restando assim uma parcela de 4,6 milhões t ano-1 de RSU que vão 

para outros destinos ou não se tem informação (FIGURA 7). 

 

 

 

Figura 7 – Destinação de RSU no Brasil em porcentagens aproximadas, 2015. 
Fonte: Adaptado de ABRELPE (2016) e Brasil (2017). 

 

Portanto, a parcela de RSU destinada à disposição ambientalmente adequada 

diariamente (aterro sanitário e triagem e compostagem) equivale a 121.918 t dia-1, enquanto 

que inadequadamente (aterro controlado, lixão e sem informação) são dispostas 74.247 t dia-1, 
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de acordo com estimativas de Brasil (2017) e da ABRELPE (2016). 

 

3.6.1 Região Norte e Rondônia 

 

No ano de 2015, os 450 municípios da região Norte do Brasil geraram 

aproximadamente 5,7 milhões de toneladas de RSU, o equivalente a 8 % do total nacional, com 

uma média per capita de 1,016 kg hab-1 dia-1. Deste montante, estima-se que em torno de 4,9 

milhões de toneladas foram coletadas e destinadas a aterros sanitários, aterros controlados e 

lixões (FIGURA 8), sendo apenas 57,3 % dos munícipios da região teve alguma iniciativa de 

coleta seletiva (BRASIL, 2017; ABRELPE, 2016). 

 

 

 

Figura 8 - Comparação da destinação de RSU em 2015 entre a região Norte e o Brasil. 
Fonte: Adaptado de ABRELPE (2016) e Brasil (2017). 

 

 

De acordo com a média das estimativas de Brasil (2017) e da ABRELPE (2016), foi 

destinada a aterros sanitários, ou seja, disposição final ambientalmente adequada, cerca de 1,9 

milhão de toneladas de RSU em 2015. Ainda conforme os autores, 3 milhões de toneladas de 

lixo foram destinadas inadequadamente, parcela correspondente aos resíduos dispostos em 

aterros controlados e lixões. Estes números estão abaixo da média nacional (BRASIL, 2017; 

ABRELPE, 2016). 
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Na comparação exposta na Tabela 2, observa-se que Rondônia gera 9,3 % de todo o 

RSU do Norte do país, o que faz com que o estado seja o 3º maior gerador de resíduos da região, 

de acordo com a ABRELPE (2016). Ainda segundo estimativas da associação, quanto ao 

quantitativo coletado, esse número equivale a 8,4 % do total de lixo da região Norte, do qual 

apenas 7,8 % é destinado adequadamente a aterros sanitários, como mostra a Figura 9. 

 

Tabela 2 – Comparação entre a região Norte e o estado de Rondônia da geração e coleta de RSU em 

2015. 

RSU gerado (milhão t/ano) 
RSU coletado 

(kg/hab/dia) (milhão t/ano) 

Norte Rondônia Norte Rondônia Norte Rondônia 

5,7 0,53 1,016 0,633 4,9 0,41 

Fonte: Adaptado de ABRELPE (2016) e Brasil (2017). 

 

 

 

Figura 9 – Destinação de RSU em Rondônia no ano de 2015. 
Fonte: Adaptado de ABRELPE (2016). 

 

Posto isso, fica evidente que ainda há muitos desafios a serem enfrentados no Brasil e 

especialmente no estado de Rondônia, principalmente nas questões de destinação e disposição 

final dos RSU ambientalmente adequadas, não se esquecendo de medidas que visem a redução, 

o reaproveitamento e a reciclagem dos resíduos sólidos (FORTUNATO, 2015). 
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3.7 ÍNDICE DE QUALIDADE NO SISTEMA DA GESTÃO AMBIENTAL DE 

ATERROS DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS – IQS 

 

Desde o ano de 1997, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) 

analisa e disponibiliza através do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos Urbanos os 

instrumentos de gestão ambiental por meio da aplicação do Índice de Qualidade de Aterro de 

Resíduos (IQR), visando qualificar os sistemas de disposição final dos municípios do estado 

em inadequados ou adequados (CETESB, 2016). 

De acordo com a CETESB (2016), o IQR é um questionário padronizado que permite 

apurar as características locacionais, estruturais e operacionais de uma instalação de disposição 

final. Porém, para Faria (2002), este índice é apenas exemplificativo, o que permitiu a autora 

propor alterações, batizando o IQR modificado com a abreviação IQA. “A ideia de mudança 

partiu do princípio de acrescentar alguns itens não contemplados, suprimir outros e organizá-

los” (FARIA, 2002, p. 125-126). 

Nada obstante, com o objetivo de enfocar a introdução de vertentes e variáveis 

ambientais como forma de preservar a qualidade do gerenciamento e da destinação final de 

RSU, Loureiro (2005) propôs uma adaptação, desta vez ao IQA, onde a avaliação do sistema 

passa a ser feita sob a perspectiva da gestão ambiental. Utilizando-se como critério de 

adequação a NBR ISO 14.001, que traz especificações e diretrizes para o uso do Sistema de 

Gestão Ambiental (SGA), o autor criou então o Índice de Qualidade no SGA de Aterros de 

RSU, o IQS (LOUREIRO, 2005). 

 

Com isso, partiu-se das hipóteses que, considerando apenas os parâmetros 

de classificação do IQA, através de experiências concretas, um aterro classificado 

como “adequado” (ou sanitário) não garante uma atividade de tratamento e disposição 

final dos seus resíduos ambientalmente segura, e que a ISO 14.000 é uma ferramenta 

valiosa a ser utilizada no inventário de classificação de aterros (LOUREIRO, 2005, p. 

5). 

 

Dito isso, com base nos parâmetros de qualidade geotécnicas e ambientais de Faria 

(2002), o IQS é composto por quatro grupamentos, sendo que os três primeiros trazidos do IQA, 

mais um quarto, adicionado ao índice: Características do Local, Infraestrutura Implantada, 

Condições Operacionais e Gestão Ambiental (LOUREIRO, 2005). Dentro desses grupos, são 

distribuídas cinquenta e oito variáveis, às quais são atribuídas notas que podem variar de 0 a 5, 

resultando em um valor médio que classifica o aterro de RSU como inadequado, controlado, 

adequado ou ambiental, como mostra o Quadro 2. 
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Quadro 2 – Classificações para aterros de RSU conforme o IQS obtido. 

IQS Avaliação 

0 a 6,00 Condições inadequadas 

6,01 a 8,00 Condições controladas 

8,01 a 9,00 Condições adequadas 

9,01 a 10 Condições ambientais 

Fonte: Adaptado de Loureiro (2005). 

 

3.7.1 Características do Local 

 

A seleção de uma área para implantação de um aterro sanitário deve ser realizada com 

vistas à minimização de riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Para tanto, é fundamental 

o estudo das características locacionais para evitar-se a oneração do serviço. Recomenda-se que 

seja feita inspeção visual do local, assim como observação de obras, tráfego e construções no 

entorno do terreno e levantamento de mapas pedológicos e geológicos da região (FARIA, 

2002). 

Levando em consideração os fatores supracitados, o grupo Características do Local 

possui os seguintes subitens, de acordo com Faria (2002) e Loureiro (2005) e conforme exposto 

no Quadro 3: 

a) Capacidade de suporte do solo – é a pressão que um solo suporta até o seu colapso 

ou escorregamento (ALONSO, 1991 apud FARIA, 2002), sendo estimada através 

dos perfis geotécnicos; 

b) Permeabilidade do solo (K) – trata-se da capacidade de infiltração de líquidos 

através do solo, característica diretamente proporcional à porosidade do mesmo, e 

depende principalmente do tipo de terreno, de sua estrutura e da consistência. De 

acordo com Lambe e Whitman (1970 apud FARIA, 2002), o grau de 

permeabilidade vai de “alto” (K > 10-1 cm/s) à “praticamente impermeável” (K < 

10-7 cm/s); 

c) Proximidade de núcleos habitacionais – a distância mínima admitida é de 500 m, a 

fim de mitigar os transtornos provocados aos moradores; 

d) Proximidade de corpos de água – admite-se uma distância maior ou igual a 200 m, 

com o intuito de impedir a contaminação dos corpos hídricos; 

e) Profundidade do lençol freático – a distância ideal é de 3 m, porém é aceitável uma 

profundidade de no mínimo 1,5 m (ABNT, 1997); 
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f) Disponibilidade de material para recobrimento – o cenário ideal é quando no 

próprio local existe material suficiente para atender à demanda diária, não 

necessitando emprestar solo inerte de outro local para a atividade de recobrimento, 

o que encareceria o custo de operação do aterro; 

g) Qualidade do material para recobrimento – considerado de qualidade o material que 

é fácil de ser escavado e possui uma textura argilo-arenosa; 

h) Condições de sistema viário-trânsito-acesso – a área escolhida deve ser o mais 

próximo possível do centro gerador de resíduos, reduzindo os custos com 

transportes e maximizando a coleta de lixo. O sistema tem que ser reparado 

constantemente; 

i) Isolamento visual da vizinhança – é recomendado para se evitar a poluição visual e 

a depreciação patrimonial da redondeza; 

j) Legalidade de localização – a área não deve ser impedida por lei de ser utilizada. 

 

Quadro 3 – Características do Local, IQS. 

CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 

Subitem Avaliação Peso 

Capacidade de suporte do solo 
Adequada 5 

Inadequada 0 

Permeabilidade do solo 

Baixa – K ≤ 10-6 5 

Média – 10-6 < K < 5 x 10-4 2 

Alta – K ≥ 5 x 10-4 0 

Proximidade de núcleos habitacionais 
Longe > 500 m 5 

Próximo 0 

Proximidade de corpos de água 
Longe > 200 m 3 

Próximo 0 

Profundidade do lençol freático 

Maior que 3 m 4 

De 1 a 3 m 2 

De 0 a 1 m 0 

Disponibilidade de material para recobrimento 

Suficiente – sem empréstimo 4 

Insuficiente – empréstimo parcial 2 

Nenhum – empréstimo total 0 

Qualidade do material para recobrimento 
Boa 2 

Ruim 0 

Condições de sistema viário-trânsito-acesso 

Boas 3 

Regulares 2 

Ruins 0 

Isolamento visual da vizinhança 
Bom 4 

Ruim 0 

Legalidade de localização 
Localidade permitida 5 

Localidade proibida 0 

Subtotal 1 
Fonte: Adaptado de Faria (2002) e Loureiro (2005). 
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3.7.2 Infraestrutura Implantada 

 

Segundo Faria (2002), após analisar a localidade de instalação do aterro de RSU, a 

próxima etapa deve ser a averiguação das instalações que tem por objetivo operar de forma 

plena o empreendimento, manejando adequadamente os resíduos. Nesta fase da aplicação do 

IQS, são avaliados dezesseis subitens, conforme mostra o Quadro 4. 

No subitem Cercamento da Área, deve ser avaliado se o isolamento do terreno é 

adequado, impedindo o livre acesso de catadores e animais ao local e servindo de retenção de 

materiais dispersos pelo vento. Os portões que dão acesso ao terreno devem permanecer 

fechados (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

Devendo ser o único acesso à instalação, a Portaria/guarita tem como objetivo 

controlar a entrada e a saída de veículos e a inspeção do tipo de resíduo a ser aterrado. Nesse 

local tem que ocorrer a identificação de todas as pessoas que ingressarem no aterro, bem como 

a anotação das informações de todos os veículos: placa, hora de entrada, rota de coleta, peso 

carregado e peso descarregado (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

Controle do Recebimento de Cargas, de acordo com Loureiro (2005) e Faria (2002), 

tem a função de assegurar que o aterro receba somente resíduos compatíveis com o tipo de 

instalação em questão. Segundo os autores, a utilização de balança é essencial nesta etapa, pois 

a pesagem rotineira do lixo recebido é a melhor forma de se conhecer o quantitativo de despojo 

gerado (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

No subitem Acesso à Frente de Trabalho, deve ser observado se o acesso à mesma é 

“livre, isto é, sem nenhum tipo de obstrução durante todas as estações do ano. Em épocas de 

chuvas torrenciais, a conservação do acesso, deve ser uma preocupação constante” (FARIA, 

2002, p. 148). Quanto menor a frente de trabalho, menor o risco de proliferação de vetores e a 

dispersão de materiais pela ação do vento (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

Para que a compactação da massa de resíduos seja feita com maior eficiência, bem 

como a cobertura do lixo, Faria (2002) recomenda que seja usado Trator de Esteira ou 

Compatível e que o veículo permaneça constantemente no aterro, garantindo que a compactação 

e a cobertura sejam feitas diariamente. 

São enquadrados no subitem Outros Equipamentos pá-mecânica, retroescavadeira e 

caminhão basculante. Essas ferramentas auxiliam na “escavação e transporte do material para 

recobrimento e no espalhamento dos resíduos sólidos” (FARIA, 2002, p. 149). 
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Quadro 4 – Infraestrutura Implantada, IQS. 

INFRAESTRUTURA IMPLANTADA 

Subitem Avaliação Peso 

Cercamento da área 
Sim 2 

Não 0 

Portaria/guarita 
Sim 1 

Não 0 

Controle de recebimento de cargas 

Sim, com balança 2 

Sim, sem balança 1 

Não 0 

Acesso à frente de trabalho 
Bom 2 

Ruim 0 

Trator de esteira ou compatível 

Permanente/Eficiente 5 

Periodicamente/Ineficiente 2 

Inexistente 0 

Outros equipamentos 
Sim 1 

Não 0 

Impermeabilização da base do aterro 
Sim/Desnecessária 5 

Não 0 

Drenagem de chorume 

Suficiente 5 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Drenagem de águas pluviais definitiva 

Suficiente 4 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Drenagem de águas pluviais provisória 

Suficiente 2 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Drenagem de gases 

Suficiente 3 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Sistema de tratamento de chorume 
Suficiente 5 

Insuficiente/Inexistente 0 

Monitoramento de águas subterrâneas 

Suficiente 3 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Monitoramento das águas superficiais, lixiviados e gases 

Suficiente 3 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Monitoramento da estabilidade dos maciços de solo e de lixo 

Suficiente 3 

Insuficiente 1 

Inexistente 0 

Atendimento a estipulações de projeto 

Sim 2 

Parcialmente 1 

Não 0 

Subtotal 2 
Fonte: Adaptado de Faria (2002) e Loureiro (2005). 

 

A Impermeabilização da Base do Aterro tem a função de proteger a fundação, 

apresentando características como estanqueidade, resistência mecânica e às intempéries, 
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durabilidade, entre outras. O material mais comumente usado para tal proteção são as 

geomembranas sintéticas, geralmente feita de polietileno de alta densidade (PAD) 

(LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). É dispensado o uso de tal recurso, de acordo com a NBR 

13.896, quando a barreira geológica natural possuir manto de solo homogêneo de 3 m de 

espessura e coeficiente de permeabilidade igual a 1,0 x 10-6 (ABNT, 1997). 

Para a atribuição de nota ao subitem Drenagem de Chorume, Loureiro (2005) e Faria 

(2002) dizem que deve ser observado se o sistema está de acordo com as especificações técnicas 

normatizadas, que visam a proteção das águas subterrâneas. Os drenos de percolado devem ser 

construídos com material resistente, dimensionados de maneira a evitar obstruções do 

escoamento e instalados imediatamente acima da camada de impermeabilização (ABNT, 1997). 

Drenagem de Águas Pluviais Definitiva diz respeito ao sistema de captação da água 

da chuva, por meio de canaletas escavadas no terreno, que permanecerá em funcionamento 

mesmo após o encerramento das atividades do aterro. Esse subitem é importante no desvio da 

precipitação para fora da massa de resíduos já aterrada, o que auxilia na diminuição da produção 

de chorume (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

Diferentemente do subitem anterior, a Drenagem de Águas Pluviais Provisória visa 

drenar o escoamento superficial da área ainda não aterrada, ou seja, este sistema avança junto 

com a evolução do aterro, com canaletas sem revestimento especial construídas 

temporariamente (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

No tocante à Drenagem de Gases, considera-se um sistema eficiente quando “projetado 

de maneira a minimizar as emissões gasosas e promover a captação e tratamento adequado das 

eventuais emanações” (ABNT, 1997, p. 6). Os drenos de biogás devem ser construídos com 

diâmetros de 0,2 m a 1 m, dependendo da vazão gasosa, com espaçamento entre os tubos de 30 

m a 50 m e com queimadores ou sistema de captação nas extremidades. Para se obter uma maior 

eficiência do sistema, as drenagens de gases (vertical) e líquidos (horizontal) devem ser 

interligadas (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

Para o Sistema de Tratamento de Chorume, Faria (2002) traz que 

 
o correto tratamento do chorume permite reduzir consideravelmente o potencial 

poluente de um aterro sanitário sobre as águas subterrâneas. Sendo assim, neste 

subitem deve-se analisar a conveniência do método escolhido, mediante o volume e a 

carga poluidora a ser tratada (FARIA, 2002, p.155). 

 

O Monitoramento de Águas Subterrâneas tem como meta controlar e manter a 

qualidade destas e deve atender às recomendações da NBR 13.896, conforme Loureiro (2005). 
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A norma traz que a supervisão do lençol freático deve ser feita por meio de no mínimo quatro 

poços piezométricos perfurados em locais estratégicos do aterro, sendo um a montante e três a 

jusante, em relação ao fluxo subterrâneo (ABNT, 1997). 

No quesito Monitoramento das Águas Superficiais, Lixiviados e Gases deve ser 

analisado se o controle da qualidade das águas superficiais próximas ao aterro é feito 

frequentemente, se é realizada a amostragem, a medição do volume e a discriminação a 

composição dos lixiviados e, por fim, se a captação, tratamento e utilização do biogás mitigam 

os efeitos nocivos ao meio ambiente e à saúde humana (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

De acordo com Faria (2002, p. 158), o Monitoramento dos Maciços de Solo e de Lixo 

“envolve o controle de deformações verticais e horizontais do maciço, através de marcos 

superficiais, com vistas a avaliar a estabilidade dos taludes, prever recalques futuros, bem como, 

rever a potencialidade de aumento de vida útil do aterro”. 

Finalmente, no subitem Atendimento a Estipulações de Projeto deve ser avaliado se a 

instalação foi projetada em conformidade com a planta, mesmo que o aterro não esteja 

atendendo às condições estabelecidas na legislação. 

 

3.7.3 Condições Operacionais 

 

A Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, 2006), por meio do livro 

Orientações Básicas para Operação de Aterro Sanitário, diz que, embora simples, operar tal 

empreendimento requer tarefas sistematizadas para obtenção de uma eficiência máxima, o que 

assegura que a destinação final dos RSU seja sanitária e ambientalmente ideal. 

Tendo em vista tais aspectos, faz-se necessário a avaliação das condições de operação 

de aterros de RSU. Esta análise pode ser feita por meio de vinte e dois indicadores, conforme 

pode ser visto no Quadro 5 (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

 

Quadro 5 – Condições Operacionais, IQS. 

CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

Subitem Avaliação Peso 

Presença de elementos dispersos pelo vento 
Não 1 

Sim 0 

Recobrimento diário do lixo 
Sim 4 

Não 0 

Compactação do lixo 

Adequada 4 

Inadequada 2 

Inexistente 0 

(continua) 
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Quadro 5 – Condições Operacionais, IQS. 

CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

Subitem Avaliação Peso 

Presença de urubus-gaivotas 
Não 1 

Sim 0 

Presença de moscas em grande quantidade 
Não 1 

Sim 0 

Presença de queimadas 
Não 1 

Sim 0 

Presença de catadores 
Não 3 

Sim 0 

Criação de animais (bois, etc) 
Não 3 

Sim/proximidade 0 

Descarga de resíduos de serviço de saúde 
Não 3 

Sim 0 

Descarga de resíduos industriais Não/adequada 4 

Sim/inadequada 0 

Funcionamento da drenagem de chorume Bom 3 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamento da drenagem pluvial definitiva Bom 2 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamento da drenagem pluvial provisória Bom 2 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamento da drenagem de gases Bom 2 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamento do sistema de tratamento de chorume Bom 5 

Regular 2 

Inexistente 0 

Funcionamento do sistema de monitoramento das águas subterrâneas Bom 2 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamento do sistema de monitoramento das águas superficiais, 

lixiviados e gases 

Bom 2 

Regular 1 

Inexistente 0 

Funcionamento do monitoramento da estabilidade dos maciços de terra 

e lixo 

Bom 2 

Regular 1 

Inexistente 0 

Medidas corretivas 
Sim/desnecessária 2 

Não 0 

Dados gerais sobre o aterro 
Sim 1 

Não/incompleto 0 

Manutenção dos acessos internos 

Boas 2 

Regulares 1 

Péssimas 0 

Plano de fechamento do aterro 
Sim 1 

Não 0 

Subtotal 3 
Fonte: Adaptado de Faria (2002) e Loureiro (2005). 
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O primeiro subitem do grupo é Presença de Elementos Dispersos pelo Vento. De 

acordo com Faria (2002, p. 159), “em locais desfavorecidos com [...] vento intenso, a presença 

de elementos dispersos é evitada com a colocação de uma tela móvel, posicionada na frente de 

trabalho e por uma eficiente operação de cobrimento”. 

Em se tratando do Recobrimento Diário do Lixo, esta medida deve ser tomada para 

evitar a proliferação de vetores de doenças, a presença de aves carniceiras e o empoçamento de 

água na massa de resíduos. A cobertura utilizada geralmente é terra, com camadas variando de 

15 a 30 cm de espessura, sendo que a última, que deve possuir altura máxima de acordo com a 

altura da célula, varia de 0,6 a 1 m de largura (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

Quanto à Compactação do Lixo, esta deve ser realizada em forma de rampa por um 

trator, de baixo para cima, devendo o veículo subir e descer de 3 a 5 vezes, com a finalidade de 

reduzir os resíduos ao seu menor volume possível. Estas recomendações trazidas por Faria 

(2002) tem o objetivo de garantir que o despojo espalhado no talude seja compactado com a 

máxima uniformidade e eficiência possíveis. 

Os subitens Presença de Urubus-Gaivotas e Presença de Moscas em Grandes 

Quantidades, como citado anteriormente, são indicadores da qualidade do recobrimento de 

resíduos. Geralmente, conforme Loureiro (2005) e Faria (2002), a ocorrência dessas aves e 

insetos em aterros sanitários é por conta da exposição do lixo ao tempo. Portanto, este subitem 

está diretamente relacionado com o Recobrimento Diário do Lixo. 

Um outro aspecto que deve ser evitado é a Presença de Queimadas, conforme Loureiro 

(2005) e Faria (2002). Ainda segundo os autores, a ocorrência do biogás torna os aterros locais 

altamente inflamáveis, principalmente pela presença excessiva de gás metano. Sendo assim, 

fogo não deve estar presente nesse tipo de instalação a fim de se evitar a riscos e danos à saúde 

e à segurança públicas e ao meio ambiente (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

Outro fator que pode vir a ser um problema de ordem pública é a Presença de Catadores 

nos aterros. Por mais que a atividade de catação resulte em vantagens para o empreendimento, 

por prolongar a vida útil do mesmo ao se retirar a parcela de materiais recicláveis, em 

contrapartida essa atividade risco aos trabalhadores, tornando-se inadmissível quando feito 

diretamente sobre a massa de resíduos (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

Já no subitem Criação de Animais (Bois, etc.) deve ser averiguado se no entorno do 

aterro ou até mesmo dento do próprio existe a pastagem de animais de grande porte, como 

bovinos e equinos. Se algum derivado desses animais for consumido posteriormente por seres 

humanos, a ingestão de tais alimentos pode acarretar em algum problema de saúde 

(LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 
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No que tange à Descarga de Resíduos de Serviço de Saúde e Descarga de Resíduos 

Industriais, de acordo com Loureiro (2005) e Faria (2002), estas classes de lixo só podem ser 

destinadas à aterros de RSU se o OCA permitir tal ação, sendo que deverão ser dispostas em 

valas especialmente projetadas para RSS e RI. 

A avaliação dos subitens Funcionamento da Drenagem de Chorume, Funcionamento 

da Drenagem Pluvial Definitiva, Funcionamento da Drenagem Pluvial Provisória e 

Funcionamento da Drenagem de Gases pode ser feita através do monitoramento dos níveis 

piezométricos no interior do maciço (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

Nos quesitos Funcionamento do Sistema de Tratamento de Chorume, Funcionamento 

do Sistema de Monitoramento de Águas Subterrâneas, Funcionamento do Sistema de 

Monitoramento das Águas Superficiais, Lixiviados e Gases e Funcionamento do 

Monitoramento dos Maciços de Terra e Lixo, a frequência e regularidade de análises é 

primordial para um desempenho ótimo de todos os subitens citados, garantindo proteção ao 

meio ambiente e seres humanos (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

Quanto à Medidas Corretivas, 

 

com base nos resultados verificados dos monitoramentos ambientais é aconselhável a 

elaboração de análises conclusivas e recomendações quanto aos desvios detectados. 

[...] Todo monitoramento deve acompanhar uma análise dos resultados e sua medida 

corretiva ou de implementação (FARIA, 2002, p. 168). 

 

Para a avaliação dos Dados Gerais Sobre o Aterro, devem ser verificados a existência 

ou não de dados de superfície ocupada pelos resíduos, volume e composição do despojo, 

métodos de deposição, início e duração da disposição e, por fim, cálculo da capacidade de 

disposição ainda suportada pela instalação (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). 

Outro aspecto importante para se operar adequadamente um aterro sanitário é a 

Manutenção dos Acessos Internos, que são as vias no interior do empreendimento que permitem 

o tráfego dos veículos inerentes ao serviço.  Esse subitem deve ser avaliado levando em conta 

o cuidado para que a boa trafegabilidade ocorra durante todo o ano (LOUREIRO, 2005; FARIA, 

2002). 

Finalmente, o último subitem do grupo Condições Operacionais é Plano de 

Fechamento do Aterro, que “visa minimização de manutenção futura e evita a liberação de 

eventuais poluentes para o ambiente (FARIA, 2002, p. 169). 
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3.7.4 Gestão Ambiental 

 

Com a questão da preservação do meio ambiente em alta, cada vez mais empresas têm 

adotado o SGA como forma de mitigar os impactos negativos causados e se adequarem à 

legislação ambiental vigente. Esse sistema garante ao empreendimento o controle dos efeitos 

ambientais de todo o processo de produção, reduzindo a emissão de poluentes e convergindo 

em uma operação sustentável e mais econômica (MAZZER; CAVALCANTI, 2004). 

Segundo Mazzer e Cavalcanti (2004), consequentemente, a implantação do SGA leva 

a empresa a alcançar três metas: eliminar os impactos ambientais negativos, aproveitar de 

maneira coerente toda a estrutura que a instalação já possui e compatibilizá-la com a legislação 

ambiental. 

Portanto, com o intuito de avaliar o SGA dos aterros sanitários, Loureiro (2005) 

adicionou o tópico Gestão Ambiental ao IQR de Faria (2002). Esse grupo do IQS apresenta dez 

variáveis, conforme apresentado no Quadro 6. 

 

Quadro 6 – Gestão Ambiental, IQS. 

GESTÃO AMBIENTAL 

Subitem Avaliação Peso 

Identificação dos aspectos e impactos ambientais 

Satisfatória 5 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Objetivos, metas e programas ambientais 

Consistente 3 

Inconsistente 1 

Inexistente 0 

Garantia dos recursos necessários 
Suficientes 2 

Insuficientes 0 

Sistema de treinamento e comunicação 
Eficiente 2 

Ineficiente 0 

Controle de documentos (registros) 
Sim 1 

Não 0 

Programa e planos de emergência 

Suficiente 4 

Insuficiente 2 

Inexistente 0 

Controle, monitoramento e medição de operações 
Eficaz 4 

Ineficaz 0 

Atendimento aos requisitos legais e outros 
Sim 5 

Não 0 

Programa de auditorias internas 

Satisfatória 2 

Ineficaz 1 

Inexistente 0 

Análise crítica e ações corretivas e preventivas 
Consistente 2 

Inconsistente 0 

Subtotal 4 
Fonte: Adaptado de Loureiro (2005). 
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A primeira variável, Identificação dos Aspectos e Impactos Ambientais, deve ser 

avaliada pelo levantamento ou não, completo e atualizado, de todos os aspectos ambientais e 

dos impactos inerentes a eles, demonstrando que há condições técnicas de se eliminá-los ou 

mitigá-los (LOUREIRO, 2005). 

Para atribuição do subitem Objetivos, Metas e Programas Ambientais, Loureiro (2005) 

diz que é avaliado se o Programa Ambiental do aterro traça metas e objetivos que realmente se 

relacionam com a melhoria do meio ambiente, assim como as medidas adotadas para que sejam 

alcançados os objetivos e prazos. 

Loureiro (2005, p. 282) afirma que “a administração do aterro deverá providenciar e 

manter disponíveis todos os recursos necessários para a correta operação no tratamento e na 

destinação dos resíduos por ele recebidos”. Se isso ocorrer, será atribuída pontuação máxima 

ao quesito Garantia dos Recursos Necessários. 

O Sistema de Treinamento (competência e conscientização) e Comunicação (interna e 

externa) também são analisados como forma de obtenção parcial de nota no grupo. Loureiro 

(2005) diz que toda a equipe operacional do aterro sanitário deve receber treinamento adequado 

para as atividades que exerce e que é necessário um sistema de comunicação eficaz entre todas 

as partes interessadas. 

No Controle da Documentação do SGA (registros) deve ser avaliado se os documentos 

estão à disposição, identificáveis e organizados, principalmente aqueles referentes à entrada e 

saída de resíduos (LOUREIRO, 2005). 

Quanto ao subitem Programa e Planos de Emergências, será averiguado, conforme 

Loureiro (2005), se existem planos de prevenção e redução de acidentes e de controle de 

emergências e ações de melhorias, com o programa englobando todas as possíveis situações de 

risco. 

Para a avaliação do tópico Controle, Monitoramento e Medição de Operações, “devem 

ser consideradas as eficácias de todos os sistemas de coleta e tratamento de efluentes, sejam 

líquidos ou gasosos. Deverá também ser (sic) avaliados os monitoramentos dos taludes [...], 

bem como dos corpos d’água nas proximidades do aterro” (LOUREIRO, 2005, p. 287-288). 

Nos subitens Atendimentos aos Requisitos Legais e Outros, Programas de Auditorias 

Internas e Análise Crítica e Ações Corretivas e Preventivas, deve ser verificado se o aterro está 

em conformidade com a legislação ambiental vigente, tendo sido devidamente licenciado, se o 

SGA é diagnosticado periodicamente, a fim de realizar ajustes e mudanças necessárias, e se 

todo o sistema atende aos requisitos supracitados, garantindo pertinência, adequação e eficácia 

da operação (LOUREIRO, 2005). 



 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

 

 

O estado de Rondônia localiza-se na região Norte do país, pertencendo à Amazônia 

Ocidental. Conforme a classificação de Köppen, o clima predominante é o AW Tropical 

Chuvoso, com temperatura média de 23,9 °C e pluviosidade média anual de 1843 mm. Quanto 

à sazonalidade, esta pode ser classificada em dois períodos, sendo um deles seco bem definido, 

o que propicia um moderado déficit hídrico, com índices pluviométricos inferiores a 50 

mm/mês, e um período chuvoso, que acontece entre outubro e março, sendo o último citado o 

mês de maior precipitação média, com 284 mm, ocasionando o aumento da vazão de rios e 

córregos, sendo denominado na região como cheia (SEDAM, 2007). 

A cobertura vegetal do estado é formada por Floresta Ombrófila Densa, característica 

de ambientes de transição entre os domínios geomorfológicos do Brasil central e amazônico 

(RONDÔNIA, 2002). Quanto à pedologia, observa-se a ocorrência de uma variedade de solos, 

com predomínio de Argissolos (40%), Latossolos (37%), Neossolos (10%), Cambissolos (4%), 

Gleissolos (2,20%), entre outros de menor ocorrência (ADAMY, 2010). 

No tocante ao uso e ocupação da área, o estado apresentou relevante crescimento 

populacional, principalmente a partir da década de 1960, em virtude das políticas de ocupação 

e desenvolvimento socioeconômico da Amazônia brasileira, promovidas pelo Governo Federal.  

Tal fato incentivou o fluxo migratório à região e o crescimento de atividades econômicas 

relacionadas ao uso do solo, como exploração de madeira, agricultura e pecuária (INPE, 2006; 

CARDOZO et al., 2014). O resultado dessa maciça ocupação promoveu sérios impactos 

ambientais, dentre os quais podem-se destacar o assoreamento dos cursos d’água, a 

intensificação dos processos erosivos, bem como a falta de manejo adequado e a correta 

destinação dos resíduos sólidos produzidos (TEJAS et al., 2012). 

O presente estudo foi desenvolvido no Aterro Sanitário de Novo Horizonte do Oeste 

– POLO 03, localizado na rodovia RO-481, km 09, Gleba 05, Lote 02, sob os paralelos 

11º43’26,3” e 62º04’50,6” de latitude Sul e meridianos 11º43’32,5” e 62º04’55,7” de longitude 

Oeste, na zona rural do município (FIGURA 8). Novo Horizonte do Oeste situa-se na porção 

leste do estado de Rondônia, pertencendo à microrregião de Cacoal. Sua emancipação deu-se 

no ano de 1993, a partir do desmembramento do município de Rolim de Moura. Atualmente, 

com uma população estimada de 10.161 habitantes (IBGE, 2016), a economia do município 

baseia-se na agricultura e pecuária.  
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Figura 10 – Mapa de localização da área de estudo. 

 
 

A instalação foi inaugurada e passou a funcionar em 06/06/2012, a partir da concessão 

da Licença de Operação (LO), sob responsabilidade da empresa Rondônia Gestão Ambiental 

S/A. O terreno possui uma área total de 216.926,00 m², sendo 131.445,69 m² destinados à 

disposição dos resíduos. A capacidade do empreendimento é de 747.359,59 m³, com vida útil 

calculada de 23 anos, considerando uma contribuição diária máxima estimada em 200 t dia-1. 

Quanto ao relevo e à formação geológica, as cotas do terreno variam entre 250 m e 

280 m e a área rural onde o aterro está instalado apresenta características geológicas de 

Pdzólicos Vermelho-Amarelos Eutróficos, de textura Argilosa, e Pdzólicos Vermelho-Escuros 

Distróficos, com predominância de solo Arenoso (ADAMY, 2010). 

Os resíduos dispostos no aterro são classificados, conforme a NBR 10.004/2004, em 

classe II A - Não Inertes, sendo resíduos assépticos comerciais, domiciliares, públicos e 

proveniente de serviços industriais e de saúde, de natureza similar aos resíduos domiciliares, 

tais como: embalagens plásticas, papeis, resíduos orgânicos, entre outros. O controle do acesso 
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de caminhões ao aterro é realizado através da verificação de veículos cadastrados, bem como 

da inspeção prévia dos resíduos presentes nas caçambas e compactadores de lixo. 

O empreendimento caracteriza-se como aterro em células, tendo duas já estabelecidas 

(uma finalizada e outra em operação), com previsão de construção de mais quatro, e é operado 

pelo método de rampa. A instalação ainda conta com infraestrutura de tratamento de efluentes 

líquidos (lagoas anaeróbia, facultativa, de polimento e de contenção), balança, sinalização, 

iluminação, abastecimento de água, gabinete de apoio operacional, portaria e cercamento do 

perímetro, além de vias de acesso interno, as quais permitem a interligação entre diversos 

pontos dentro da área do aterro. 

Em definição das Áreas Diretamente Afetadas (ADA) e Áreas de Influência Direta 

(AID) do aterro, toma-se como a ADA toda a área do empreendimento submetida às obras de 

drenagem, impermeabilização, disposição e recobrimento de resíduos, sistema de tratamento 

de chorume, entre outros. Já para a AID, a qual caracteriza os meios físico e biótico impactados 

pelo processo de implantação e operação do aterro, observa-se possíveis impactos sobre a 

qualidade da água e do ar, além do afugentamento da fauna, devido a emissão de ruídos. 

 

4.2 HISTÓRICO DO EMPREENDIMENTO 

 

Através do processo nº 1801.09376/2010 iniciou-se os procedimentos de 

licenciamento ambiental do Aterro Sanitário de Novo Horizonte do Oeste – POLO 03, projetado 

para operar com o volume de 57,10 t dia-1, conforme projeto e estudos ambientais que 

compuseram o Plano de Controle Ambiental (PCA) do empreendimento. 

Em 06/06/2012, como dito anteriormente, foi concedida a LO nº 

12127/COLMAM/SEDAM, válida por 2 anos, para atender aos 12 municípios que compõem o 

Polo 03 e que são consorciados ao Consórcio Intermunicipal do Centro Leste do Estado de 

Rondônia (CIMCERO). 

Ao requerer a renovação da licença, em 06/08/2014 foi expedida a Licença de 

Operação Precária (LOP) nº 133370/COLMAM/SEDAM, limitando o atendimento a 7 

comunas das 12 constituintes do Polo 03, sendo elas: Alvorada do Oeste, Alta Floresta do Oeste, 

Castanheiras, Nova Brasilândia do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Rolim de Moura e Santa 

Luzia do Oeste. Estes municípios, de acordo com o Censo 2010 (IBGE, 2010), totalizavam 

juntos uma população urbana de 79.697 habitantes, gerando em torno de 40 t dia-1 de RSU. 
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Ao solicitar a prorrogação da LOP, com igual quantidade de municipalidades e por 

igual prazo de 180 dias, ou a concessão da licença de operação complementar, o que coubesse 

para a licença que expiraria em 17/03/2015, foi expedido pela Secretaria de Estado do 

Desenvolvimento Ambiental (SEDAM RO) um parecer técnico limitando a capacidade do 

aterro em 20 t dia-1. 

Ao recorrer à manifestação jurídica, demonstrando através de estudos sua competência 

para atender além da capacidade de geração dos municípios constantes da licença, obteve-se o 

Parecer nº 549/2015/PAMB/PGE, posicionando-se favorável à emissão de uma nova LO, válida 

por mais 2 anos, porém mantendo a restrição de despejar 20 t dia-1. 

 

4.2 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

 

Considerando sua natureza, o presente estudo trata-se de uma pesquisa aplicada, visto 

que objetiva gerar conhecimentos com finalidade prática, dirigida à solução de problemas 

específicos, envolvendo verdades e interesses locais (GERDATH; SILVEIRA, 2009; 

PEREIRA; CURI, 2016). 

Quanto ao método de abordagem, este caracteriza-se como qualitativo, uma vez que 

trabalha com termos empíricos obtidos teoricamente do seu objeto de estudo (MYNAIO, 2008), 

descritivo, por marcar um enunciado claro do problema por hipóteses específicas e pela 

necessidade detalhada de informações (MALHOTRA, 2012, p. 62) e, ainda, bibliográfico e 

documental, por recorrer a suplementos para embasar teoricamente o estudo. 

 

4.3 APLICAÇÃO DO IQS 

 

Considerando o objetivo do presente estudo de analisar o gerenciamento dos resíduos 

sólidos encaminhados ao Aterro Sanitário de Novo Horizonte do Oeste – POLO 03, a 

metodologia adotada foi o Índice de Qualidade no Sistema da Gestão Ambiental de Aterros de 

Resíduos Sólidos Urbanos (IQS), proposta por Loureiro (2005). Os dados foram adquiridos em 

visitas técnicas realizadas ao aterro nos dias 26/07/2016, 21/11/2016 e 01/02/2017, sob 

supervisão do responsável técnico do empreendimento e pelo gerente de operação do mesmo. 

Para obtenção de informações e consequente preenchimento do índice, foi consultado 

o EIA do aterro sanitário e feito um levantamento bibliográfico, para obtenção de informações 

técnicas da área de implantação do empreendimento e respaldo de tais questões, bem como 
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analisados documentos e planilhas contidos na unidade administrativa do mesmo para 

averiguação de elementos da rotina operacional da lixeira e dos planos ambientais executados 

no local. Além disso, foram obtidas outras informações do dia-a-dia do aterro por meio de 

conversas com alguns funcionários e observações feitas in loco, devidamente registradas 

através de fotografias. 

A avaliação do IQS consistiu na apuração dos resultados obtidos após a aplicação de 

um formulário que funcionou tal como uma análise de multicritérios, dividida em quatro 

grupos: Características do Local, Infraestrutura Implantada, Condições Operacionais e Gestão 

Ambiental, cujos os 58 subitens são representados nos Quadros 3, 4, 5 e 6, respectivamente, da 

unidade 3. 

A pontuação dada a cada subitem variou conforme o grau de relevância do mesmo, 

num determinado intervalo pré-estabelecido para cada variável avaliada. Para a apuração dos 

grupos foi realizada a soma das pontuações obtidas em todas as variáveis e, posteriormente, a 

divisão desse resultado por 17. A nota obtida permitiu enquadrar as instalações do Aterro 

Sanitário de Novo Horizonte do Oeste – POLO 03 em condições inadequadas, condições 

controladas, condições adequadas ou condições ambientais, conforme ilustrado anteriormente 

no Quadro 2. 

 



 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

As visitas ao Aterro Sanitário de Novo Horizonte do Oeste – POLO 03 (FIGURA 11) 

foram assistidas pela responsável técnica da instalação e pelo gerente do mesmo, os quais 

relataram que o aterro recebe, em média, 20 t dia-1 de RSU, valor constatado por planilhas de 

controle do recebimento de resíduos, provenientes dos municípios de Alvorada do Oeste, Alta 

Floresta do Oeste, Castanheiras, Nova Brasilândia do Oeste, Novo Horizonte do Oeste, Rolim 

de Moura e Santa Luzia do Oeste. O empreendimento conta com sete funcionários que 

trabalham diariamente no local operando máquinas, no administrativo e na limpeza. 

 

 

 

Figura 11 – Delimitação da área do Aterro Sanitário de Novo Horizonte do Oeste – POLO 03. 
Fonte: Adaptado de EIA (2015). 

 

 

Os resultados da avaliação IQS, baseados na análise dos dados apresentados a seguir, 

estão dispostos no Apêndice A. 

 

 



55 

 

5.1 ANÁLISE DAS CARACTERÍSTICAS DO LOCAL 

 

A seleção de uma área para implantação de um aterro sanitário deve ser realizada com 

vistas à minimização de riscos à saúde humana e ao meio ambiente. Para tanto, é fundamental 

o estudo das características locacionais para evitar-se a oneração do serviço (FARIA, 2002). A 

atribuição de pesos aos subitens deste grupo foi feita por meio da análise do EIA e observações 

feitas in loco. 

Para que um solo seja considerado adequado para fins de aterramento de resíduos, 

Mucelin e Belini (2008) dizem que o terreno deve indicar um bom perfil para retenção e fixação 

de líquidos, reduzindo os riscos de contaminação do lençol freático, o qual foi avaliado com 

nota 4 no índice por haver apresentado cota máxima de 9,6 m, registrado em um mês de março, 

o mais chuvoso na região. Sendo assim, por estas características e pelo o terreno ser 

predominantemente argiloso, foi considerado que o Aterro Sanitário de Novo Horizonte do 

Oeste – POLO 03 encontra-se numa área de capacidade de suporte do solo adequada, recebendo 

peso 5 na avaliação IQS. 

Quanto à permeabilidade, esta é considerada baixa até os 9 m de profundidade, 

apresentando uma camada de solo homogêneo, de predominância argilosa, com 

aproximadamente 6 m de espessura e coeficiente de permeabilidade K = 10-6 cm/s, todos 

valores considerados ideias pela NBR 13.896 (ABNT, 1997). Para este subitem atribuiu-se peso 

máximo 5. 

Nas imediações do aterro há algumas residências, principalmente na estrada de acesso 

à entrada. Porém, na análise do subitem Proximidade de Núcleos Habitacionais, considerou-se 

o peso 5 (Longe > 500 m), pois entende-se que não há casas suficientes nas redondezas para 

considerar como núcleo habitacional, apesar de uma destas habitações estar a menos de 500 m 

do aterro (FIGURA 12), seguindo o que preconiza a CETESB (2016). 

Com relação a corpos d’água, que se recomenda pela ABNT (1997) estar a uma 

distância mínima de 200 m de atividades de transbordo de resíduos, existe uma Área de 

Preservação Permanente (APP) (FIGURA 13A) dentro do lote do aterro, à jusante das lagoas 

de estabilização, devido à presença de um igarapé que corta a propriedade, como visto na Figura 

13B. Tal situação foi considerada inadequada (peso 0), pois entende-se que as atividades da 

instalação são um risco potencial de degradação à APP e contaminação do igarapé, o qual não 

tem identificação. Segundo Bertolatto e Ahlert (2012), RSU podem ser descartados em locais 

com essas características, desde que sejam tomadas medidas protetivas em relação à área, como, 

por exemplo, um cortinamento vegetal do entorno do igarapé. 
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Figura 12 – Residência mais próxima ao aterro vista de dois pontos diferentes. 
Fonte: autor (2016). 

 

 

 

Figura 13 – (A) Identificação da APP; (B) Igarapé não identificado que corta a propriedade. 
Fonte: autor (2016) e EIA (2015). 

 

 
Para o recobrimento dos resíduos foi atribuído peso 4 (Suficiente), pois é utilizado 

material escavado no próprio local, sem que haja a necessidade de empréstimo de terra de outras 

fontes. Quanto à qualidade do insumo, foi considerada boa (peso 2), pois apresenta uma 

composição de 60 % argila/silte e 40 % areia, valores recomendados por Obladen et al. (2009). 

Como pode ser visto na Figura 14A, a entrada do Aterro Sanitário de Novo Horizonte 

do Oeste – POLO 03, dista cerca de 9,5 km, em linha reta, do centro do munícipio, que é o 

principal gerador. O caminho até o local é todo asfaltado e possui boas condições de 

trafegabilidade e trânsito tranquilo (FIGURA 14B). Os outros municípios que despejam seus 

RSU no aterro contam com uma ou mais vias de acesso ao empreendimento, conforme o EIA 
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(2015). Sendo assim, as condições viárias, de trânsito e de acesso foram consideradas boas e 

recebeu nota 3. 

No que tange ao isolamento visual da vizinhança, este é inexistente na maior parte do 

aterro, como visto anteriormente na Figura 12, sendo avaliado como ruim (peso 0). Foi feito o 

plantio de mudas de espécies arbóreas (FIGURA 15A), no ano de 2012, em todo o perímetro 

do aterro, com vistas à melhoria ambiental e relacionamento com as comunidades do entorno, 

mas esta cortina vegetal não se formou conforme o esperado, segundo o gerente da instalação, 

somente se desenvolvendo os espécimes plantados na frente do lote, como pode ser visto na 

Figura 15B. Isso pode ter ocorrido devido à escolha de espécimes inviáveis para a região, 

quando a prioridade de plantio deve ser de classes nativas (LIMA, 2005). 

 

 

 
Figura 14 – (A) Distância do aterro ao centro de Novo Horizonte do Oeste; (B) Rodovia RO-481, que 

dá acesso à entrada do empreendimento. 
Fonte: Google Earth (2016) e autor (2016). 

 

Por fim, na análise do quesito Legalidade de Localização, foi constatado que a área é 

de propriedade da gestora do aterro, Rondônia Gestão Ambiental S/A, e foi possível verificar, 

através das licenças concedidas ao empreendimento, que a localidade é permitida para o 

aterramento de RSU, merecendo peso 5 na avaliação. 
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Figura 15 – (A) Alguns dos espécimes que germinaram, na lateral do aterro; (B) Cortina vegetal da 

frente do lote. 
Fonte: EIA (2015) e autor (2016). 

 

Na análise do grupo Características do Local, o Subtotal 1 foi de 33 pontos em 40 

possíveis, como pode ser visto na Tabela 3, sendo que os únicos subitens não avaliados com 

peso máximo foram Proximidade de Corpos D’Água e Isolamento Visual da Vizinhança, 

resultando num déficit de 17,50 % da nota do conjunto. 

 

Tabela 3 – Resultado grupo Características do Local. 

SUBITEM AVALIAÇÃO PESO 

Capacidade de suporte do solo Adequada 5 

Permeabilidade do solo Baixa 5 

Proximidade de núcleos habitacionais Longe > 500 m 5 

Proximidade de corpos d’água Próximo 0 

Profundidade do lençol freático Maior que 3 m 4 

Disponibilidade de material para recobrimento Suficiente – sem empréstimo 4 

Qualidade do material para recobrimento Boa 2 

Condições de sistema viário-trânsito-acesso Boas 3 

Isolamento visual da vizinhança Ruim 0 

Legalidade de localização Localidade permitida 5 

Subtotal 1  33 

Fonte: Adaptado de Loureiro (2005). 
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5.2 ANÁLISE DA INFRAESTRUTURA IMPLANTADA 

 

Segundo Faria (2002), após analisar a localidade de instalação do aterro de RSU, a 

próxima etapa deve ser a averiguação das instalações que tem por objetivo operar de forma 

plena o empreendimento, manejando adequadamente os resíduos. A atribuição de pesos aos 

subitens deste grupo foi feita levando em consideração o previsto na normatização em vigor e 

no EIA e a constatação ou não de tais itens no empreendimento. 

Toda a área do aterro possui cerca com mourões e fios galvanizados e portões que são 

abertos somente para o acesso de pessoas autorizadas. Portanto, o terreno é cercado, o que 

garantiu 2 pontos para o grupo. No entanto, levando em conta que um cercamento adequado 

deve impedir o livre acesso à lixeira de pessoal não autorizado e animais, conforme D’Almeida 

e Vilhena (2010), o tipo de isolamento utilizado não é adequado, principalmente se levar em 

consideração que o aterro não possui um cinturão verde. 

 

 

 

Figura 16 – (A) Portaria de acesso à área administrativa; (B) Portão de acesso à frente de trabalho; (C) 

Caminhão parado para inspeção dos RSU; (D) Balança instalada no aterro. 
Fonte: EIA (2015) e autor (2017). 
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A instalação conta com portões de acesso à área administrativa e à frente de trabalho, 

executando a função correta de portaria e guarita, conforme especificado pela FEAM (2006) e 

por Obladen et al. (2009), quesito que mereceu peso 1, controlando a entrada e a saída de 

veículos como mostram as figuras 16A e 16B. Nesse local, um funcionário faz o controle do 

recebimento de cargas, subitem avaliado com peso 2, por meio da inspeção dos RSU que 

chegam. Em planilhas, o responsável pelo serviço anota a placa dos caminhões que transportam 

o lixo, bem como inspeciona e anota o peso do despojo, que é realizado por meio de uma 

balança instalada no local (FIGURAS 16C e 16D). Após o colhimento de informações, o 

motorista do veículo em questão assina o documento. Todo o procedimento embasa-se nas 

recomendações da FEAM (2006), Obladen et al. (2009) e D’Almeida e Vilhena (2010). 

O acesso à frente de trabalho do aterro foi avaliado como bom e por isso recebeu peso 

2, pois apresentou boa trafegabilidade nas três visitas realizadas (FIGURA 17). 

 

 

 

Figura 17 – Vias de acesso internas. 
Fonte: autor (2016, 2017). 

 

Para a compactação do lixo e da camada de cobertura, o aterro faz uso de um trator de 

esteira do tipo D6 (FIGURA 18A) que fica permanentemente no local, recebendo assim peso 

5. Quanto a outros tipos de equipamentos, é utilizado caminhão basculante (FIGURA 18B), 

retroescavadeira (FIGURA 18C), entre outros, atingindo nota 1 na avaliação. Todos esses 

equipamentos são indispensáveis para uma adequada operação de um aterro sanitário (FEAM, 

2006; OBLADEN et al., 2009; D’ALMEIDA; VILHENA, 2010). 
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Figura 18 – (A) Trator de esteira do tipo D6; (B) Caminhão basculante; (C) Retroescavadeira. 
Fonte: autor (2016). 

 

 

 

 
Figura 19 – Célula 2 após concluída a etapa de impermeabilização da base. 
Fonte: autor (2016). 

 
 

 

Conforme pode ser visto na Figura 19, há impermeabilização da base do aterro, quesito 

que recebeu peso 5. Conforme consta no Memorial Descritivo, as instalações contam com solo 
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compactado a um coeficiente de permeabilidade K = 10-7 cm/s e espessura mínima de 0,5 m. 

Acima desta camada, foram instaladas mantas de PEAD de 1,0 mm. Sobre a geomembrana, foi 

lançada uma cobertura de saibro de 30 cm, com a finalidade de proteger a manta 

impermeabilizante do trânsito dos veículos. Os dados expostos estão em conformidade com a 

NBR 13.896 (ABNT, 1997) e seguem instruções oferecidas pela FEAM (2006), por Obladen 

et al. (2009) e por D’Almeida e Vilhena (2010). 

A drenagem do chorume produzido no aterro do Polo 03 é feita por meio de tubos 

flexíveis perfurados, de diâmetro 100 mm, sob brita nº 4, sendo ambos envolvidos por manta 

geotêxtil do tipo Bibin, que funciona como filtro. Desta tubulação, o chorume é escoado até 

uma caixa de passagem no ponto mais baixo da célula e, por meio de tubos de PVC para esgoto, 

direcionado até o sistema de tratamento. A drenagem de gases é interligada ao sistema anterior. 

Para a construção dos drenos de biogás, espaçados entre eles por 30 m, foram utilizados tubos 

perfurados de concreto, de diâmetro 300 mm, envoltos com brita nº 4 e uma tela de arame 

galvanizado. À medida que as cotas do aterro foram se elevando devido à recepção de resíduos, 

módulos novos foram sendo unidos ao anterior. Ao atingir a altura máxima, queimadores de 

gás foram instalados nas extremidades dos tubos, no caso da Célula 01, já encerrada. Todo o 

sistema está embasado na norma técnica da ABNT (1997). A Figura 20 ilustra o discutido neste 

parágrafo. 

 

 

 

Figura 20 – (A) Implantação do sistema de drenagem de chorume na Célula 2; (B) Manta geotêxtil do 

tipo Bibin; (C) Implantação do sistema de drenagem de gases na Célula 2; (D) Dreno de gás. 
Fonte: autor (2016). 
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Figura 21 – Afloramento de chorume na Célula 01. 
Fonte: autor (2016). 

 
 

 

Para tratar o lixiviado, o empreendimento conta com um sistema de tratamento de 

chorume composto por quatro lagoas, como ilustrado na Figura 22 e dimensionadas na Tabela 

4. O líquido acumulado não é lançado no meio ambiente, e sim recirculado ou aspergido sob 

porções já encerradas do aterro sanitário. Porém, de acordo com Sperling (1996) e Tavares 

(2011), seria necessário a construção de mais uma lagoa facultativa para que o tratamento do 

percolado fosse feito de forma eficiente. Nesse sentido, o subitem Sistema de Tratamento de 

Chorume foi classificado como insuficiente e recebeu peso 0 na avaliação IQS. 

 

 

 

Figura 22 – (A) Vista aérea do sistema de tratamento de chorume; (B) Identificação das lagoas de 

estabilização. 
Fonte: EIA (2015). 
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Tabela 4 – Dimensões das lagoas de estabilização (m). 

Lagoas Largura Comprimento Profundidade 

Anaeróbia 15 40 6,5 

Facultativa 39 40 1,5 

De polimento e evaporação 43 100 2,0 

De cumulação e segurança 30 40 6,5 
Fonte: adaptado de EIA (2015). 

 
 

 

Como mostra a Figura 23, para desviar as águas precipitadas sobre a área de 

aterramento de resíduos, o complexo conta com um sistema de drenagem de águas pluviais 

definitivo feito com canaletas tipo meia cana, de concreto, com diâmetro 600 mm, considerado 

suficiente (peso 4), pois tal infraestrutura acompanha toda a declividade do terreno, 

direcionando a água da chuva até o ponto mais baixo do lote, características fundamentais 

citadas por Obladen et al. (2009). Quanto à drenagem provisória de águas pluviais, esta recebeu 

nota 0, pois a mesma é inexistente na célula em operação. Isso acarreta num grande problema 

para a eficiência do tratamento dos percolados, pois há a inserção de uma parcela d’água no 

sistema além do devido (TAVARES, 2011; OBLADEN et al., 2009). 

 

 

 

Figura 23 – Canaletas de concreto que compõem o sistema de drenagem de águas pluviais definitivo 

do aterro sanitário. 
Fonte: autor (2016). 
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Na avaliação do subitem Monitoramento de Águas Subterrâneas foi atribuído peso 3, 

ou seja, considerado suficiente, pois atende as recomendações da NBR 13.896/1997. O 

monitoramento do lençol freático é feito por meio de 04 piezômetros (FIGURA 24), os quais 

possuem 4” de diâmetro, distribuídos estrategicamente na área do aterro, sendo 01 a montante 

e 03 a jusante da área de aterro, em relação ao fluxo subterrâneo. 

 

 

 

Figura 24 – Postos de monitoramento de águas subterrâneas. 
Fonte: autor (2016). 

 

 
Já a avaliação do monitoramento das águas superficiais, lixiviados e gases não obteve 

peso máximo, sendo considerado como insuficiente (nota 1) por conta da falta de cuidado com 

a produção de biogás da Célula 01, onde não foi possível visualizar a queima ou captação do 

mesmo. Além de causar poluição do ar, a ineficiência desse sistema pode acarretar em 

explosões, devido à alta inflamabilidade deste efluente (SALOMON; LORA, 2009). Quanto 

aos outros dois itens citados, assim como no caso das águas subterrâneas, o monitoramento 

atende às recomendações da norma técnica da ABNT (1997). 

 

 

 

Figura 25 – Coleta de amostra de água subterrânea. 
Fonte: autor (2016). 
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No último subitem do grupo Infraestrutura Implantada, foi avaliada a qualidade do 

monitoramento da estabilidade dos maciços de solo e de lixo. Quanto ao solo, observa-se na 

Figura 26 que há a presença de uma camada de gramíneas nos taludes do terreno, o que os 

protegem de erosões e cisalhamentos. Já o maciço de lixo da Célula 01 (FIGURA 27), não foi 

finalizado com uma cobertura de argila compactada, seguida do plantio de gramíneas, o que 

traz riscos de deslizamentos e possibilita uma maior infiltração de águas pluviais, influenciando 

no aumento da produção de percolados (LANZA et al., 2009; FEAM, 2006). 

 

 

 

Figura 26 – Gramíneas plantadas em um dos taludes do aterro. 
Fonte: autor (2016). 

 
 

 

 

 

Figura 27 – Célula 01 sem a finalização considerada adequada. 
Fonte: autor (2016). 
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Sendo assim, o subitem Monitoramento da Estabilidade dos Maciços de Solo e Lixo 

foi classificado como insuficiente e recebeu peso 1. 

Avaliando de uma maneira geral as recomendações que constam no Memorial 

Descritivo do EIA, pode-se dizer que o Aterro Sanitário de Novo Horizonte do Oeste – POLO 

03 atende parcialmente às estipulações técnicas de projeto, merecendo peso 1 na avaliação IQS, 

não recebendo nota máxima por descumprir etapas de finalização da célula de resíduos ilustrada 

na figura anterior e pelas ausências de um pátio de compostagem e de um programa de coleta 

seletiva, ambos previstos pelo documento e muito importantes para otimizar o gerenciamento 

dos RSU, segundo Ferri et al. (2013). 

Fechando a avaliação do grupo Infraestrutura Implantada, o Subtotal 2 foi de 30 pontos 

em 48 possíveis (TABELA 5), perfazendo uma baixa de 37,50 % na nota do conjunto. Dos 18 

tentos perdidos, 13 estão relacionados à drenagem, ao tratamento e ao monitoramento do 

chorume e do biogás, ou seja, 27,08 % do total do grupamento. 

 

Tabela 5 – Resultado grupo Infraestrutura Implantada. 

SUBITEM AVALIAÇÃO PESO 

Cercamento da área Sim 2 

Portaria/guarita Sim 1 

Controle de recebimento de cargas Sim c/ balança 2 

Acesso à frente de trabalho Bom 2 

Trator de esteiras ou compatível Permanente 5 

Outros equipamentos Sim 1 

Impermeabilização da base do aterro Sim/desnecessária 5 

Drenagem de chorume Insuficiente 1 

Drenagem de águas pluviais definitiva Suficiente 4 

Drenagem de águas pluviais provisória Inexistente 0 

Drenagem de gases Insuficiente 1 

Sistema de tratamento de chorume Insufi/inexist. 0 

Monitoramento de águas subterrâneas Suficiente 3 

Monitoramento de águas superficiais, lixiviados e gases Insuficiente 1 

Monitoramento da estabilidade dos maciços de solo e de lixo Insuficiente 1 

Atendimento a estipulações de projeto Parcialmente 1 

Subtotal 2  30 

Fonte: Adaptado de Loureiro (2005). 

 



68 

 

5.3 ANÁLISE DAS CONDIÇÕES OPERACIONAIS 

 

Operar um aterro de RSU requer tarefas sistematizadas para obtenção de uma 

eficiência máxima, o que assegura que a destinação final dos resíduos seja sanitária e 

ambientalmente adequada (FEAM, 2006). Tendo em vista tais questões, foram avaliadas as 

condições de operação do empreendimento de Novo Horizonte do Oeste. A atribuição de pesos 

aos subitens deste grupo foi feita levando em consideração o previsto na normatização em vigor, 

no EIA e referencial bibliográfico específico, bem como por meio de observações in loco e 

conversas com os funcionários responsáveis. 

Inicialmente, foi observado se havia a presença de materiais dispersos pelo vento, 

presença de grande quantidade de moscas, presença de aves ou presença de queimadas. 

Consoante a isto, os pesos atribuídos aos subitens, respectivamente, foram 1, 2, 1 e 1, pois não 

foi constatado nenhuma dessas ocorrências. Quanto à presença de catadores, em nenhuma das 

visitas realizadas foi observado tal fato na frente de trabalho (FIGURA 28), merecendo assim 

peso 3. A ausência pode ser justificada pela não realização de atividades de catação no 

município ou, o mais provável, pelo fato de o aterro não contar com um centro de triagem, o 

que permitiria condições favoráveis de trabalho para a classe (SIQUEIRA; MORAES, 2009). 

 

 

 

Figura 28 – Frente de trabalho na Célula 02. 
Fonte: autor (2017). 

 

A compactação do lixo foi classificada como adequada (peso 4), atendendo o 

estipulado por Faria (2002) e as recomendações de D’Almeida e Vilhena (2010), da FEAM 
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(2006) e de Obladen et al. (2009). Como visto na figura anterior, a compressão era realizada 

logo após o despojo dos RSU feito pelo caminhão, com movimentos de ida e volta do trator de 

esteira, repetidos de 4 a 6 vezes. Ao fim da jornada de trabalho, foi possível constatar que os 

resíduos compactados recebiam uma camada de terra, espalhada em movimentos de baixo para 

cima, garantindo peso 4 para a avaliação por estar de acordo com os autores supracitados. 

Dentro da área do aterro não há presença de animais de grande porte, como, por 

exemplo, bovinos e equinos. Porém, no lote ao lado da instalação, existe uma criação de bois 

(FIGURA 29), o que faz com que o peso para o subitem Criação de Animais seja 0, por conta 

da proximidade, que, de acordo com a CETESB (2016), pode acarretar na contaminação destes 

bovinos, tornando-os vetores de doenças para a população humana. 

 

 

 

Figura 29 – Criação de bovinos ao lado do aterro. 
Fonte: autor (2016). 

 

 
Conforme o previsto no EIA, que garante a disposição apenas de resíduos domiciliares, 

não foi constatado as descargas de resíduos de serviço de saúde e de resíduos industriais, 

abonando a avaliação com pesos 3 e 4, respectivamente. D’Almeida e Vilhena (2010) destacam 

que a descarga de RSS e RI requerem outros tipos de cuidados técnicos. 

As análises que trataram do funcionamento das drenagens do chorume e dos gases 

receberam, concomitantemente, pesos 2 e 1, e foi classificado como regular devido ao problema 

relatado anteriormente no subitem 5.2 deste estudo e, sobretudo, pelo fato do aterro não possuir 
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um centro de triagem de recicláveis, o que faz com que muito plástico seja depositado nas 

células, causando entupimento dos drenos e diminuindo a eficiência dos mesmos (OBLADEN 

et al., 2009; ALBERTIN et al., 2011; SIQUEIRA; MORAES, 2009). 

Quanto ao funcionamento da drenagem de águas pluviais, o sistema definitivo 

funciona bem, de acordo com relatos dos operadores do aterro, merecendo peso 2 na avaliação 

IQS. Já a drenagem provisória, como citado anteriormente, é inexistente e recebeu 0. 

Pelo fato de Sperling (1996) e Tavares (2011) recomendarem a construção de mais 

uma lagoa de estabilização devido ao método de tratamento utilizado, fato concordado pelos 

responsáveis técnicos do empreendimento, foi inferido que o funcionamento do sistema de 

tratamento do lixiviado não é satisfatório, recebendo, desta forma, nota 2. 

Conforme o previsto pelo Memorial Descritivo e por determinação da Secretaria de 

Estado do Desenvolvimento Ambiental (SEDAM RO), são realizadas coletas trimestrais de 

amostras de água subterrânea e superficial e de lixiviados. Parâmetros de qualidade como 

potencial hidrogeniônico (pH), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), condutividade, 

coliformes fecais, dentre outros, são analisados para as águas. Para os lixiviados são feitas as 

mesmas análises físico-químicas e bacteriológicas e, eventualmente, diagnósticos de 

concentração de metais pesados. 

Quanto ao monitoramento dos gases, segundo os operadores da instalação, no estado 

de Rondônia não há nenhum laboratório que faça análises desse tipo de fluido, o que dificulta 

uma análise mais aprofundada da qualidade do efluente. Portanto, não é feita coleta de biogás 

no aterro, o que faz com que a instalação não consiga reaproveitar o efluente gasoso, que 

poderia ser convertido em formas de energia para alimentar o sistema e baratear custos com 

eletricidade (SALOMON; LORA, 2009). 

Dito isso, o subitem Funcionamento do Sistema de Monitoramento das Águas 

Subterrâneas recebeu peso máximo na avaliação IQS, nota 2. Já Funcionamento do Sistema de 

Monitoramento das Águas Superficiais, Lixiviados e Gases foi conceituado como regular (peso 

1), não pelos dois primeiros, e sim pelos problemas no tratamento do biogás relatados 

anteriormente, principalmente na Célula 01. 

Quanto às condições de funcionamento do monitoramento da estabilidade dos maciços 

de terra e lixo, também abonado com peso 1 (regular), entende-se que este não seja feito de 

forma a evitar rupturas nos taludes e platô da primeira célula, apesar de o operador chefe fazer 

sondagem diária de todo o aterro para avaliar a ocorrência de alguma irregularidade. 
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Diante de tudo o que foi exposto até este ponto, fica evidente que são necessários 

alguns reparos técnicos, principalmente na Célula 01. Por isso não ter ocorrido até a data da 

última visita, 01/02/2017, o subitem Medidas Corretivas recebeu peso 0. 

Outro quesito com nota 0 foi Plano de Fechamento do Aterro, programa este que ainda 

não foi elaborado, apesar de Lanza et al. (2009) e Lima (2005) afirmarem que esta etapa pode 

ser cumprida ao longo da vida útil do empreendimento. 

Como pôde ser visto na Figura 17, no subitem 5.2, os acessos internos possuem boa 

qualidade, abonando o IQS com 2 pontos pela avaliação do parâmetro Manutenção dos Acessos 

Internos. 

Para a avaliação dos Dados Gerais Sobre o Aterro, deve ser verificada a existência ou 

não de dados de superfície ocupada pelos resíduos, volume e composição do despojo, métodos 

de deposição, início e duração da disposição e cálculo da capacidade de disposição ainda 

suportada pela instalação (LOUREIRO, 2005; FARIA, 2002). O empreendimento tem todas 

essas informações, adicionando 1 ponto ao índice. 

Finalmente, o Subtotal 3, referente ao grupo Condições Operacionais, foi de 37 pontos 

dos 52 possíveis, conforme ilustrado na Tabela 6, perdendo cerca de 28,85% do total do 

conjunto, sendo que desta parcela, 40,00 % é referente ao funcionamento dos sistemas de 

drenagem e monitoramento do chorume e do biogás. 

 

Tabela 6 – Resultado grupo Condições Operacionais. 

SUBITEM AVALIAÇÃO PESO 

Presença de elementos dispersos pelo vento Não 1 

Recobrimento diário do lixo Sim 4 

Compactação do lixo Adequada 4 

Presença de urubus/gaivotas Não 1 

Presença de moscas em grande quantidade Não 2 

Presença de queimadas Não 1 

Presença de catadores Não 3 

Criação de animais (bois, etc) Sim/proximidade 0 

Funcionamento da drenagem de chorume Regular 2 

Funcionamento da drenagem pluvial definitiva Bom 2 

Funcionamento da drenagem pluvial provisória Inexistente 0 

Funcionamento da drenagem de gases Regular 1 

Funcionamento do sistema de tratamento de chorume Regular 2 

(continua) 
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Tabela 6 – Resultado grupo Condições Operacionais. 

SUBITEM AVALIAÇÃO PESO 

Funcionamento do sistema de monitoramento de águas 

subterrâneas 
Bom 2 

Funcionamento do sistema de monitoramento das águas 

superficiais, lixiviados e gases 
Regular 1 

Funcionamento do monitoramento da estabilidade dos maciços 

de solo e de lixo 
Regular 1 

Medidas corretivas Não 0 

Dados gerais sobre o aterro Sim 1 

Manutenção dos acessos internos Bom 2 

Plano de fechamento do aterro Não 0 

Subtotal 3  37 

Fonte: Adaptado de Loureiro (2005). 
 

 

5.4 ANÁLISE DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL 

 

Segundo Mazzer e Cavalcanti (2004), a gestão ambiental de um empreendimento deve 

alcançar três metas: eliminar os impactos ambientais negativos, aproveitar de maneira coerente 

toda a estrutura que a instalação já possui e compatibilizá-la com a legislação ambiental. Nesse 

sentido, foram avaliadas dez variáveis no grupo Gestão Ambiental. 

O Estudo de Impacto Ambiental elaborado para o Aterro Sanitário de Novo Horizonte 

do Oeste – POLO 03 traz um diagnóstico ambiental dos meios físico, biótico e antrópico, 

caracterizando toda a área de influência do empreendimento. A partir desta análise, o 

documento cita a apreciação dos potenciais impactos associados às atividades adjuntas ao 

aterro, considerando todas as fases (planejamento, implantação, operação e desativação). 

Sendo assim, levando em conta que há a descrição dos níveis potenciais de alteração 

dos meios e seus respectivos graus de importância (BARROS, 2012), o subitem Identificação 

de Aspectos e Impactos Ambientais é satisfatório, recebendo peso 5. 

O EIA menciona alguns planos e programas ambientais que deveriam ser implantados 

como forma de atividades relacionadas ao aterro, sendo eles: programa de coleta seletiva, 

Projeto de Recuperação de Área Degradada (PRAD), cortina vegetal em torno da área do aterro, 

recuperação e proteção da APP que corta o lote, programa de educação ambiental e plano de 

encerramento das atividades. Mesmo que somente o cortinamento vegetal e a preservação da 

APP tenham sido iniciados, Loureiro (2005) instrui a dar nota máxima para o quesito Objetivos, 
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Metas e Programas Ambientais no caso da existência de tais itens. Portanto, esse componente 

foi avaliado como consistente e recebeu peso 3. 

Para a Garantia dos Recursos Necessários à operação do aterro, mais um dos subitens 

do grupo em questão, um encarregado geral coordena o funcionamento do complexo. Nas 

visitas realizadas, não foi averiguado falta de materiais, como, por exemplo, terra para o 

recobrimento dos resíduos e de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) para os 

funcionários, elementos essenciais como forma de minimização de riscos ao meio ambiente e 

seres humanos, conforme menciona Schalch et al. (2002). 

Para apoio operacional, o aterro sanitário conta com um prédio administrativo 

(FIGURA 30) composto por escritório, refeitório, copa, almoxarifado e um banheiro. Além 

disso, o empreendimento contempla um motor gerador de energia e é abastecido com água de 

poço amazônico, além do que foi verificada a instalação de um sistema de tratamento de 

esgotamento sanitário para o edifício, como ilustrado na Figura 31. 

 

 

 

Figura 29 – Instalações administrativas do aterro sanitário. 
Fonte: EIA (2015). 
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Figura 30 – Futuro sistema de tratamento de esgotamento sanitário da área administrativa. 
Fonte: autor (2017). 

 

Exposto isso, entende-se que o Aterro Sanitário de Novo Horizonte do Oeste – POLO 

03 possui recursos suficientes para uma correta gestão dos RSU, embasado em aspectos 

mencionados por Loureiro (2005), merecendo peso 2 no IQS. 

O subitem Sistema de Treinamento e Comunicação foi avaliado como ineficiente (nota 

0). Para a comunicação externa ao aterro, o empreendimento conta apenas com sistema de 

telefonia móvel, não atendendo a uma exigência do CIMCERO, que determina um sistema de 

telefonia fixa para os seus consorciados. Quanto ao sistema de treinamento, Loureiro (2005), 

Mazzer e Cavalcanti (2004) e Braga e Dias (2008) dizem que é imprescindível que os 

funcionários participem de um programa de educação ambiental para que aprendam a lidar 

corretamente com a realidade de um adequado gerenciamento de RSU. Porém, em conversas 

com os funcionários, ficou constatado que isso não aconteceu, além do que foi possível conferir, 

na frente de trabalho, um fiscal sem EPIs, o que faz inferir que não há uma adequada instrução 

e fiscalização por parte dos superiores (FIGURA 31). 

Ainda de acordo com Loureiro (2005), os registros de entrada e saída dos resíduos 

devem ser e permanecer legíveis, identificáveis e rastreáveis. Sendo assim, na contramão do 

item anterior, o Controle de Documentação e Registros recebeu nota máxima, 1, pois acontece 

de forma eficiente e organizada por meio de pastas (arquivos impressos) e em um computador 

de mesa (FIGURA 32), onde são armazenados, planilhados e mantidos os arquivos passíveis 

de tal prática. 
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Figura 31 – Funcionário na frente de trabalho sem nenhum EPI. 
Fonte: autor (2016). 
 

 

 

 

 

Figura 32 – Computador utilizado para elaboração e armazenamento de documentos e registros, com 

arquivo ao fundo. 
Fonte: autor (2016). 

 

O subitem Programa e Planos de Emergência rendeu nota 0 para o grupo Gestão 

Ambiental, pois o mesmo é inexistente. Haja vista que Barros (2012) diz que os aterros, a partir 

da identificação dos riscos, tem que criar rotas que visem à segurança dos envolvidos, a 
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administração da instalação não cumpre essa tarefa, mesmo constatando diversos problemas na 

Célula 01, principalmente o mau funcionamento dos drenos. 

O Controle, Monitoramento e Medição de Operações foi considerado ineficaz (peso 

0) por conta de todos os problemas já relatados com o maciço de lixo encerrado. Na mesma 

linha de raciocínio, enquadra-se o subitem Programa de Auditorias Internas (ineficaz, peso 1), 

pois Jacobi e Besen (2011) dizem que, para que essa etapa fosse cumprida corretamente, teriam 

que ser realizadas medidas corretivas para todos os problemas identificados, o que não 

aconteceu. 

Loureiro (2005) diz que, para que um aterro sanitário receba peso máximo, 5, no 

subitem Atendimento aos Requisitos Legais e Outros, o empreendimento precisa estar 

devidamente licenciado e seguir a legislação ambiental com rigor. Embora exista alguns 

problemas operacionais, entende-se que o aterro, de uma maneira geral, atende aos requisitos 

legais, merecendo a nota 5. 

No último quesito da avaliação IQS, Análises Críticas e Ações Corretivas e 

Preventivas, o peso atribuído foi 0, ou seja, inconsistente. Essa nota se deu por conta de toda a 

problemática relatada ao decorrer deste capítulo, sendo o subitem em questão um resumo das 

ações de controle dos efluentes e de medidas de segurança (JACOBI; BESEN, 2011), aspectos 

defeituosos na gestão do aterro. 

 

Tabela 7 – Resultado grupo Gestão Ambiental. 

SUBITEM AVALIAÇÃO PESO 

Identificação de aspectos e impactos ambientais Satisfatória 5 

Objetivos, metas e programas ambientais Consistente 3 

Garantia dos recursos necessários Suficientes 2 

Sistema de treinamento e comunicação Ineficiente 0 

Controle de documentação e registros Sim 1 

Programa e planos de emergências Inexistente 0 

Controle, monitoramento e medição de operações Eficaz 4 

Atendimento aos requisitos legais e outros Sim 5 

Programa de auditorias internas Ineficaz 1 

Análises críticas e ações corretivas e preventivas Inconsistente 0 

Subtotal 4  21 

Fonte: Adaptado de Loureiro (2005). 
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Portanto, fechando o grupo Gestão Ambiental e, consequentemente, o Subtotal 4, foi 

obtida uma parcial de 21 pontos (TABELA 7) de um máximo de 30, sendo que os 9 pontos 

perdidos equivalem a 30 % da nota do conjunto. A falta de programas e planos de emergência 

foi determinante para esse grupo, perfazendo 44,44 % do total descontado. 

 

5.5 AVALIAÇÃO DO IQS 

 

Após a atribuição de pesos a todos os subitens dos quatro grupos, os subtotais foram 

somados e divididos por 17, resultando num IQS igual a 7,12 (TABELA 7), o que classifica o 

Aterro Sanitário de Novo Horizonte do Oeste – POLO 03 em condições controladas (de 6,01 a 

8,00). As frações que representam os subtotais 1, 2, 3 e 4 no valor final do IQS são 27,27 %, 

24,79 %, 30,58 % e 17,36 %, respectivamente (FIGURA 33). 

 

Tabela 7 – Resultado IQS. 

ITEM AVALIAÇÃO 

Subtotal 1 33 

Subtotal 2 30 

Subtotal 3 37 

Subtotal 4 21 

Somatório 121 

IQS (Somatório/17) 7,12 
Fonte: autor (2017). 

 

 

 

Figura 33 – Frações representativas dos grupos do IQS. 
Fonte: autor (2017). 
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O conjunto Infraestrutura Implantada foi o que mais influenciou negativamente no 

resultado do IQS. Se fosse atribuído o valor máximo de 48 pontos para este grupo, o índice 

atingiria 8,18, classificando o aterro em condições adequadas (8,01 a 9,00). A diferença entre 

o IQS real e o estimado é de 12,96 %. Fazendo a mesma análise para os demais grupamentos, 

obteve-se, respectivamente em ordem de significância, para Condições Operacionais IQS igual 

a 8 (11,00 % maior), para Gestão Ambiental IQS igual a 7,65 (6,93 % maior) e para 

Características do Local IQS igual a 7,53 (5,44 % maior). Essas informações estão resumidas 

na Figura 34. 

 

 

 

Figura 34 – Projeções para o IQS considerando os possíveis valores máximos dos grupos. 
Fonte: autor (2017). 
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Sendo assim, se os subitens que trataram do percolado e dos gases, juntamente com 
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5.6 SUGESTÕES DE MELHORIAS 

 

Em face dos resultados obtidos e da experiência adquirida ao se realizar este estudo, 

são sugeridas algumas adequações: 

- Considerando os riscos iminentes que um vazamento de chorume e a não captação 

ou queima de biogás trazem para a área de influência de um aterro sanitário, sugere-se correções 

imediatas de erros de infraestrutura e operação na Célula 01, sendo eles a drenagem dos 

efluentes líquido e gasoso, de modo a mitigar a contaminação do meio ambiente e minimizar 

as temeridades aos trabalhadores da instalação, e a plantação de gramíneas nos taludes e platô 

do maciço, evitando a desestabilização do mesmo, diminuindo a infiltração pluvial e 

controlando a formação de processos erosivos. 

- Indica-se a construção de um centro de triagem do lixo, instalação de apoio já prevista 

em projeto, com objetivo de separar o material reciclável, principalmente plásticos, melhorando 

a eficiência do sistema e oferecendo uma fonte de renda extra para famílias mais carentes. No 

mesmo viés, sugere-se a implantação de um programa de coleta seletiva. 

- Iniciar-se imediatamente um novo plantio de sementes de espécies arbóreas no 

perímetro do lote, para que seja formada uma barreira verde, isolando-o visualmente e 

minimizando a proliferação de odores e particulados através da ação do vento. O mesmo é 

recomendado para o entorno da APP como medida protetiva. 

- Viabilizar a elaboração de planos e programas de emergências como forma de 

controle ambiental em casos de incidentes. 

- Manter em locais visíveis e de fácil acesso o nome e o contato das pessoas 

responsáveis pela gestão e gerenciamento do empreendimento, para que, em caso de dúvidas 

ou acidentes, esses indivíduos possam ser prontamente acionados. 

- Propõe-se que a Rondônia Gestão Ambiental S/A inicie prontamente e mantenha, de 

forma continuada, um extenso programa de treinamento dos funcionários do Aterro Sanitário 

de Novo Horizonte do Oeste – POLO 03, visando à melhoria ininterrupta do funcionamento do 

mesmo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo deste estudo foi possível avaliar a qualidade da área de implantação e das 

instalações do Aterro Sanitário de Novo Horizonte do Oeste – POLO 03, bem como seus 

aspectos operacionais e a eficiência do controle ambiental no mesmo. Além disso, a análise 

permitiu classificar o empreendimento como um todo através do Índice de Qualidade no 

Sistema da Gestão Ambiental em Aterros de Resíduos Sólidos Urbanos (IQS), onde se esperava 

encontrar condições adequadas de funcionamento. 

Ao mesmo tempo, determinou-se que o aterro de Novo Horizonte D’Oeste possui 

condições controladas, conforme os dados obtidos na aplicação do IQS. Dos 121 pontos 

alcançados, 30,58 % foi referente ao grupo Condições Operacionais, seguido por 

Características do Local, Infraestrutura Implantada e Gestão Ambiental, que representaram, 

respectivamente, 27,27 %, 24,79 % e 17,36 % do total. 

Os fatores mais determinantes para que a lixeira do Polo 03 não fosse classificada em 

melhores condições foram: o mal desempenho nos sistemas de drenagem, tratamento e 

monitoramento do chorume e do biogás; a ausência de drenagem provisória de águas pluviais; 

o ruim isolamento visual da área de aterramento dos RSU; as péssimas finalização e 

manutenção do maciço de lixo da Célula 01; e a falta de medidas preventivas e corretivas por 

parte da administração da instalação. 

Diante do apresentado, se somente os aspectos de ordem estrutural fossem corrigidos, 

o aterro atingiria um IQS igual a 8,18, cerca de 12,96 % maior que o resultado real, enquadrando 

o empreendimento em condições adequadas. Caso todos os fatores citados anteriormente 

estivessem em perfeitas condições, o índice alcançado seria 21,94 % maior que o atual, ou seja, 

resultaria num IQS igual a 9,12, qualificando a instalação com condições ambientais de 

funcionamento. 

Perante as análises discorridas ao longo deste trabalho, ficou evidenciado que a escolha 

da área para implantação do aterro foi adequada, baseado, principalmente, na capacidade de 
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suporte e permeabilidade do solo e na profundidade significativa do lençol freático. Apesar da 

presença de uma APP dentro do lote, não é notório que haja degradação da área, sendo 

necessária uma avaliação mais aprofundada para verificar tal fato. 

Quanto à infraestrutura implantada, de um modo geral são atendidas as exigências de 

projeto, cabendo a ressalva de que a maior parte dos problemas relacionados a isso foi 

constatada na Célula 01, a qual já não recebe mais resíduos. Este maciço não foi finalizado 

como recomenda-se em normas técnicas e apresenta problemas na drenagem do percolado e 

dos gases, o que traz riscos aos trabalhadores do aterro, à população do entorno e ao meio 

ambiente. 

Foram identificadas inconveniências no funcionamento do monitoramento dos 

aspectos ligados à célula supracitada, sem terem sido tomadas medidas para tentar corrigir os 

erros. Conquanto, os pontos mais relevantes desse grupo foram, do ponto de vista ambiental, a 

boa compactação do lixo e o seu recobrimento diário e, quanto ao aspecto social, a não 

ocorrência de catadores na instalação. 

Avaliando o SGA do aterro de Novo Horizonte D’Oeste, é notório que não há por parte 

dos responsáveis uma cultura de gestão ambiental, pois inexistem treinamentos para os 

funcionários, programas de emergência e análises críticas para que se tome medidas que 

melhorem as contribuições ambiental, econômica e social do empreendimento. Porém, é 

importante salientar que a instalação atende aos requisitos legais de funcionamento, pelo menos 

até aonde pôde ser observado. 

Portanto, a avaliação aqui apresentada foi útil para indicar a qualidade do Aterro 

Sanitário de Novo Horizonte do Oeste – POLO 03, sendo que as informações contidas neste 

estudo podem auxiliar na delimitação de problemas estruturais, operacionais e ambientais do 

empreendimento e no combate dos mesmos, através de ações necessárias às melhorias, visando 

um adequado gerenciamento dos RSU nos municípios atendidos. Entretanto, é necessário 

ressaltar que o diagnóstico deve ser atualizado periodicamente para o acompanhamento das 

mudanças que ocorrerem no sistema. 
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APÊNDICE A – Avaliação do IQS do Aterro Sanitário de Novo Horizonte do Oeste – 

POLO 03 



 ÍNDICE DA QUALIDADE NO SGA EM ATERROS DE RSU - IQS 

Município: Novo Horizonte do Oeste (NHO) Datas: 26/07/2016, 21/11/2016 e 01/02/2017 

Local: Aterro Sanitário de NHO – Polo 3 Técnico: não nomeado 

 

Item Subitem Avaliação Peso Pontos Item Subitem Avaliação Peso Pontos 

C
A

R
A

C
T

E
R

ÍS
T

IC
A

S
 D

O
 L

O
C

A
L

 

Capacidade de 

suporte do solo 

Adequada 5 
5 

C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S

 O
P

E
R

A
C

IO
N

A
IS

 

Presença de 

elementos 

dispersos vento 

Não 1 
1 

Inadequada 0 Sim 0 

Permeabilidade do 

solo 

Baixa 5 

5 

Recobrimento 

diário do lixo 

Sim 4 
4 

Média 2 Não 0 
Alta 0 

Compactação do 

lixo 

Adequada 4 

4 
Proximidade de 

núcleos 

habitacionais 

Longe > 500 m 5 
5 

Inadequada 2 

Próximo 0 Inexistente 0 

Proximidade de 

corpos d’água 

Longe > 200 m 3 
0 

Presença de 

urubus/gaivotas 

Não 1 
1 

Próximo 0 Sim 0 

Profundidade do 

lençol freático 

Maior que 3 m 4 

4 

Presença de 

moscas em grande 

quantidade 

Não 2 
2 

De 1 a 3 m 2 Sim 0 

De 0 a 1 m 0 Presença de 

queimadas 

Não 1 
1 

Disponibilidade de 

material para 

recobrimento 

Suficiente 4 

4 

Sim 0 
Insuficiente 2 Presença de 

catadores 

Não 3 
3 

Nenhum 0 Sim 0 
Qualidade do 

material para 

recobrimento 

Boa 2 
2 

Criação de 

animais (bois, 

etc.) 

Não 3 
0 

Ruim 0 Sim/proximidade 0 

Condições de 

sistema viário-

trânsito-acesso 

Boas 3 

3 

Descarga de 

resíduos de 

serviço de saúde 

Não 3 
3 

Regulares 2 Sim 0 

Ruins 0 Descarga de 

resíduos 

industriais 

Não/adequada 4 
4 

Isolamento visual 

da vizinhança 

Bom 4 
0 

Sim/inadequada 0 

Ruim 0 
Funcionamento da 

drenagem de 

chorume 

Bom 3 

2 Legalidade de 

localização 

Localidade 

permitida 
5 

5 

Regular 2 

Localidade 

proibida 
0 Inexistente 0 

SUBTOTAL 1 Máximo 40 33 Funcionamento da 

drenagem pluvial 

definitiva 

Bom 2 

2 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 I

M
P

L
A

N
T

A
D

A
 

Cercamento da área 
Sim 2 

2 
Regular 1 

Não 0 Inexistente 0 

Portaria/guarita 
Sim 1 

1 
Funcionamento da 

drenagem pluvial 

provisória 

Bom 2 

0 Não 0 Regular 1 
Controle de 

recebimento de 

cargas 

Sim c/ balança 2 

2 

Inexistente 0 
Sim s/ balança 1 

Funcionamento da 

drenagem de gases 

Bom 2 

1 Não 0 Regular 1 
Acesso à frente de 

trabalho 

Bom 2 
2 

Inexistente 0 
Ruim 0 Funcionamento do 

sistema de 

tratamento de 

chorume 

Bom 5 

2 
Trator de esteiras 

ou compatível 

Permanente 5 

5 

Regular 2 

Periodicamente 2 Inexistente 0 

Inexistente 0 Funcionamento do 

sistema de 

monitoramento 

das águas 

subterrâneas 

Bom 2 

2 Outros 

equipamentos 

Sim 1 
1 

Regular 1 

Não 0 Inexistente 0 

Impermeabilização 

da base do aterro 

Sim/desnecessária 5 
5 

Funcionamento do 

sistema de 

monitoramento 

das águas 

superficiais, 

lixiviados e gases 

Bom 2 

1 Não 0 Regular 1 

Drenagem de 

chorume 

Suficiente 5 

1 

Inexistente 0 

Insuficiente 1 Medidas 

corretivas 

Sim/desnecessárias 2 
0 

Inexistente 0 Não 0 

 

(continua) 



ÍNDICE DA QUALIDADE NO SGA EM ATERROS DE RSU – IQS 

Município: Novo Horizonte do Oeste (NHO) Datas: 26/07/2016, 21/11/2016 e 01/02/2017 

Local: Aterro Sanitário de NHO – Polo 3 Técnico: Eng. Amb. Luana de Oliveira e Silva 

 

Item Subitem Avaliação Peso Pontos Item Subitem Avaliação Peso Pontos 

IN
F

R
A

E
S

T
R

U
T

U
R

A
 I

M
P

L
A

N
T

A
D

A
 

Drenagem de águas 

pluviais definitiva 

Suficiente 4 

4 

C
O

N
D

IÇ
Õ

E
S

 

O
P

E
R

A
C

IO
N

A
IS

 

Funcionamento do 

monitoramento da 

estabilidade dos 

maciços de terra e lixo 

Bom 2 

1 Insuficiente 2 Regular 1 

Inexistente 0 Inexistente 0 

Drenagem de águas 

pluviais provisória 

Suficiente 2 

0 

Dados gerais sobre o 

aterro 

Sim 1 
1 

Insuficiente 1 Não/incompleto 0 

Inexistente 0 
Manutenção dos acessos 

internos 

Bom 2 

2 

Drenagem de gases 

Suficiente 3 

1 

Regular 1 
Insuficiente 1 Péssimo 0 

Inexistente 0 Plano de fechamento do 

aterro 

Sim 1 
0 

Sistema de tratamento 

de chorume 

Suficiente 5 
0 

Não 0 

Insufi/inexist. 0 SUBTOTAL 3 Máximo 52 37 

Monitoramento de 

águas subterrâneas 

Suficiente 3 

3 

G
E

S
T

Ã
O

 A
M

B
IE

N
T

A
L

 

Identificação de 

aspectos e impactos 

ambientais 

Satisfatória 5 

5 Insuficiente 1 Insuficiente 2 
Inexistente 0 Inexistente 0 

Monitoramento das 

águas superficiais, 

lixiviados e gases 

Suficiente 3 

1 
Objetivos, metas e 

programas ambientais 

Consistente 3 

3 Insuficiente 1 Inconsistente 1 

Inexistente 0 Inexistente 0 
Monitoramento da 

estabilidade dos 

maciços de solo e de 

lixo 

Suficiente 3 

1 

Garantia dos recursos 

necessários 

Suficientes 2 
2 

Insuficiente 1 Insuficientes 0 

Inexistente 0 Sistema de treinamento 

e comunicação 

Eficiente 2 
0 

Atendimento a 

estipulações de 

projeto 

Sim 2 

1 

Ineficiente 0 
Parcialmente 1 Controle de 

documentação e 

registros 

Sim 1 

1 
Não 0 Não 0 

SUBTOTAL 2 Máximo 48 30 
Programa e planos de 

emergências 

Suficiente 4 

0  Insuficiente 2 

Inexistente 0 
Controle, 

monitoramento e 

medição de operações 

Eficaz 4 

4 
Ineficaz 0 

Total (Subtotais 1, 2, 3 e 4)                 Máximo 170 121 Atendimento aos 

requisitos legais e 

outros 

Sim 5 
5 

IQS = Soma dos pontos / 17 7,12 Não 0 

 
Programa de auditorias 

internas 

Satisfatória 2 

1 IQS Avaliação Ineficaz 1 
0 a 6,00 Condições inadequadas Inexistente 0 

6,01 a 8,00 Condições controladas Análises críticas e ações 

corretivas e preventivas 

Consistente 2 
0 

8,01 a 9,00 Condições adequadas Inconsistente 0 
9,01 a 10 Condições ambientais SUBTOTAL 4 Máximo 30 21 

 


