
CLÉDSON TEIXEIRA VIANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO CLANDESTINA DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG 

 

 

Monografia apresentada à Universidade Federal de Minas Gerais 
– Instituto de Ciências Agrárias – como requisito parcial para a 

obtenção do título de Especialista em Recursos Hídricos e 
Ambientais. 
 

Orientador: Prof. Fernando Colen. 
 

 

 

 

 

 

Montes Claros 

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V614d 
2011 

 
Viana, Clédson Teixeira. 
 
     Descrição da Destinação Clandestina dos Resíduos Sólidos 
Urbanos na Cidade de Montes Claros - MG / Clédson Teixeira 
Viana. Montes Claros, MG: ICA/UFMG, 2011. 
     81 f.: il. 
 
     Monografia (Especialização em Recursos Hídricos e 
Ambientais) – Universidade Federal de Minas Gerais, Instituto 
de Ciências Agrárias. 
 
Orientador: Fernando Colen. 
 

Banca examinadora: Keila Gomes Ferreira Colen, Elwira 
Daphinn Silva Moreira, Fernando Colen. 
 
     Inclui bibliografia: f. 74-81. 
 

1. Resíduos sólidos urbanos. 2. Degradação ambiental. 3. 
Poluição. I. Colen, Fernando. II. Universidade Federal de 
Minas Gerais, Instituto de Ciências Agrárias. III. Titulo. 

 
CDU: 574.2   

       Elaborada pela BIBLIOTECA COMUNITÁRIA DO ICA/UFMG 
 

 



 

CLÉDSON TEIXEIRA VIANA 

 

 

DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO CLANDESTINA DOS RESÍDUOS 

SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE MONTES CLAROS – MG. 

 

 

Aprovada em 14 de julho 2011. 

 

 

_________________________________________________ 
Profa. Keila Gomes Ferreira Colen 

(ICA/UFMG) 
 

 

_________________________________________________ 
Profa. Elwira Daphinn Silva Moreira 

(ICA/UFMG) 
 

 

_________________________________________________ 
Prof. Fernando Colen 

Orientador (ICA/UFMG) 
 

 

Montes Claros  

2011 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico, 

este trabalho a minha esposa Cléia Márcia e ao 

meu filho Matheus Henrique que são as minhas 

fontes inspiradoras, que lutam diariamente ao meu 

lado, transmitindo fé, amor, alegria, determinação, 

paciência e coragem, tornando os meus dias mais 

felizes e belos. 

 

Sem vocês eu não seria nada! 

 



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Inicialmente, agradeço Deus por me contemplar com a vida e permitir a 

minha caminhada. 

A minha esposa Cléia Márcia, que sempre me apoiou em todos os meus 

momentos difíceis, nunca permitindo que eu desanimasse diante as barreiras 

impostas pela vida. 

Agradeço ao meu orientador Professor Fernando Colen, pela dedicação com 

o trabalho, por acreditar em mim e principalmente pela compreensão quando 

não consegui desenvolver todas as atividades. 

A minha mãe Geralda e a minha irmã Clébia, porque sempre me dão forças 

nos momentos difíceis da minha vida.  

 

Meu sincero agradecimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Deus dá forças aos cansados e vigor aos fracos e 

desanimados. Até os jovens se cansam, até os 

moços perdem as forças e caem de tanto cansaço, 

mas os que confiam e esperam no Senhor sempre 

renovam suas energias. Caminham e não perdem 

as forças correm e não se cansam, sobem, voando 

como águias." 

(Isaías 40:29-31) 



RESUMO 
 
 
A necessidade de formas mais eficientes e conscientes de gerenciamento 
dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) coloca-se, a cada dia mais, enquanto 
desafio para as administrações de grandes e pequenas cidades. Portanto, 
este trabalho, teve como objetivo descrever os danos causados pelos 
vazadouros a céu aberto, chamados de lixões, no município de Montes 
Claros - MG, considerando, a partir dessa descrição, o desenvolvimento de 
estratégias para amenizar tais danos. A pesquisa de campo, de caráter 
descritivo/exploratório, utilizou como instrumento a observação dos focos de 
descarte indevido dos RSU, registrando através de fotografias. A partir da 
pesquisa de campo, percebeu-se a diversidade de resíduos sólidos 
depositados incorretamente no meio ambiente e a possível contaminação de 
córregos e do solo, além da proliferação de insetos, roedores e outros seres 
vivos transmissores de doenças. Desse modo, acredita-se que o 
planejamento das políticas públicas, a fiscalização, a educação ambiental 
sejam, dentre outros, meios necessários para minimizar aos danos causados 
pela disposição indevida desses resíduos. 
 
 
Palavras-chave: Resíduos Sólidos Urbanos. Danos Ambientais. Poluição  

Ambiental. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 
 
The need for more efficient ways and conscious of management of the 
Municipal Solid Waste (MSW) is placed, every day more as a challenge for 
administrations of big and small cities. Therefore, this work aimed to describe 
the damage caused by the open landfills, called garbage dumps, in Montes 
Claros - MG considering, from this description, the development of strategies 
to minimize such damage. The field research, of a descriptive / exploratory 
character, used as instrument the observation of the foci of improper discard 
of MSW, recording through photographs. From the field survey, it was noticed 
the diversity of solid waste deposited incorrectly in the environment and the 
possible contamination of streams and soil, besides the proliferation of 
insects, rodents and other living beings that transmit diseases. Thus, it is 
believed that the planning of public policies, supervision, environmental 
education are, among others, necessary means to minimize the damage 
caused by the improper disposal of these wastes. 
 
 
Keywords: Municipal Solid Waste. Environmental Damage. Environmental  

  Pollution. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Até meados dos anos 1980, a preocupação com os resíduos restringia-

se somente ao controle e transporte desses, o que mudou quando se 

começou a enfatizar formas de tratamento dos resíduos antes de seu 

descarte. Movimentos internacionais cooperaram para tal compreensão, 

como a Agenda 21: “Os Governos, juntamente com a indústria, as famílias e 

o público em geral, devem envidar um esforço conjunto para reduzir a 

geração de resíduos e de produtos descartados” (SECRETARIA DE MEIO 

AMBIENTE DO ESTADO DE SÃO PAULO – SMA, 1998 citado por 

BRUSADIN, 2003). 

A gestão do lixo representa um desafio nas grandes cidades em 

relação ao meio ambiente, a limpeza das cidades, o manejo dos resíduos e a 

correta utilização dos aterros sanitários representam fatores necessários para 

superar tal desafio, no entanto, entende-se que, somente será possível 

concorrer para a plena preservação do meio ambiente através de medidas de 

cunho educacional, que visem a tal preservação através de atitudes 

conscientes de cada cidadão com relação ao lixo produzido por todos. 

O presente trabalho consiste na descrição dos danos ambientais 

causados pelos vazadouros clandestinos a céu aberto (lixões) na cidade de 

Montes Claros – MG. Dessa forma a pesquisa procurou responder os 

seguintes questionamentos: quais são os danos ambientais causados pelos 

vazadouros clandestinos a céu aberto (lixões) na cidade de Montes Claros – 

MG? Como desenvolver estratégias para amenizar a proliferação dos 

grandes lixões?  

Desse modo, objetivou-se detectar no município supracitado, 

ocorrências dos lixões, identificando os principais danos causados pelos 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), além de possibilitar o estabelecimento de 

estratégias para tais danos ambientais. 

Este trabalho foi dividido em quatro partes, sendo as duas primeiras, 

de cunho teórico, a fim de estabelecer os principais conceitos e autores que 

discutem a temática em questão e suas problemáticas, e as demais partes 

tratando da metodologia e dos resultados da pesquisa. Assim, partiu-se da 
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descrição do referencial teórico que norteia o trabalho apresentando as 

definições de resíduos, classificação e origem dos Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU), composição dos Resíduos Sólidos urbanos, geração per capita de 

Resíduos Sólidos urbanos, poluição gerada pelos Resíduos Sólidos urbanos, 

gerenciamentos dos Resíduos Sólidos Urbanos, Sistema de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos (SGIRSU) (acondicionamento, 

coleta, transporte, tratamento e disposição final dos RSU) e impactos 

ambientais causados pelos vazadouros (lixões). 

No segundo momento, tratou-se dos métodos e técnicas utilizados na 

pesquisa, a amostra e o universo pesquisados. Para apresentar um retrato 

fiel do estudo, foi feita a opção pela pesquisa de campo de natureza 

descritiva exploratória, utilizando uma abordagem qualitativa, bem como 

estudo por meio da observação e registros com fotografias dos locais em 

estudo, procurando diagnosticá-lo. Para um olhar mais completo sobre esses 

aspectos, constituíram o corpus da pesquisa algumas regiões da cidade de 

Montes Claros, para uma melhor identificação das áreas afetadas. 

Após tais definições, prosseguiu-se com o terceiro momento: a análise 

dos resultados e discussão. Assim, foi possível a construção de um 

panorama geral tendo como objetivo principal: diagnóstico dos danos 

ambientais causados pelos vazadouros clandestinos a céu aberto (lixões) na 

cidade de Montes Claros – MG. Também foi possível identificar pontos mais 

afetados pelos vazadouros clandestinos; descrever os mais variados tipos de 

Resíduos Sólidos urbanos (RSU) e ainda identificar os danos nos locais de 

despejo. 

Portanto, a importância deste trabalho vai ao encontro da necessidade 

de pesquisas que produzam conhecimentos fundamentais para a elaboração 

de planos de gerenciamento de resíduos, entendendo que, somente com a 

descrição dos principais focos e tipos de resíduos neles encontrados, será 

possível tal planejamento no âmbito de Montes Claros – MG. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

 

2.1.1 Definições de resíduos 

 

Existem vários conceitos aplicados para definir os resíduos. Até certo 

tempo, todos os resíduos eram conhecidos simplesmente como lixo. 

Segundo Conder (1994 citado por FARIAS; FONTES, 2003) o lixo é definido 

como todos os resíduos ou restos originados pelas tarefas humanas, sendo 

esses considerados indesejáveis, descartáveis ou inúteis.  

O termo lixo ainda é muito utilizado, no entanto diversas literaturas não 

aplicam mais esse termo, pois nem tudo que está presente no “lixo” é inútil. 

Neste trabalho, ao invés de utilizar a terminologia lixo, será utilizado 

Resíduos Sólidos, uma vez que, enquanto o lixo não apresenta nenhum valor 

agregado, por ser sempre descartado, os Resíduos Sólidos apresentam 

algum tipo de valor econômico anexo, gerando fonte de renda e empregos, 

quando utilizados pela reciclagem, desde que adequadamente tratados, o 

que estimula a reciclagem até mesmo no momento de sua produção, além de 

diminuir a poluição ambiental (DEMAJOROVIC, 1995 citado por FARIAS; 

FONTES, 2003). 

É importante frisar que o conceito de Resíduos Sólidos utilizado no 

Brasil é descrita pela NBR 10004/2004 – Resíduos Sólidos – Classificação 

(ABNT, 2004a). 

De acordo com Freire (2009) o “objetivo da NBR 10004 é o de 

classificar os Resíduos Sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio 

ambiente e à saúde pública, para que possam ser gerenciados”.  

A NBR 10004 delibera que os resíduos podem ser: 
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Resíduos nos estados sólido e semissólido, que resultam de 
atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 
agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta 

definição os lodos provenientes de sistemas de tratamento de 
água, aqueles gerados em equipamentos e instalações de 
controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas 

particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede 
pública de esgotos ou corpos de água, ou exijam para isso 
soluções técnica e economicamente inviáveis em face à melhor 

tecnologia disponível (ABNT, 2004a, p. 1). 

 
Em contrapartida a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 altera a Lei 

no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998 referente à Política Nacional de 

Resíduos Sólidos define em seu Art. 3° inciso XVI que os Resíduos Sólidos 

são: 

 

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). 

 
2.1.2 Classificação e origem dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

 

Existem diferentes formas de classificar os Resíduos Sólidos. Dentre 

elas, as mais comuns são quanto: aos danos de contaminação do meio 

ambiente e a natureza ou origem desses. De acordo com Freire (2009) certo 

resíduo, ainda pode ser inserido em mais de uma classificação, e 

consequentemente o tipo de tratamento dos Resíduos Sólidos a ser adotado 

dependerá dessa classificação. 

Segundo a norma da ABNT 10004/2004, os resíduos podem ser 

classificados em: Resíduos de Classe I, Resíduos de Classe II-A e Resíduos 

de Classe II-B, isso varia devido a sua potencialidade de riscos à saúde 

pública e ao meio ambiente, como observado no QUADRO 1 (ABNT, 2004a). 

 

 

 

 

 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%2012.305-2010?OpenDocument
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QUADRO 1 

Características sobre os tipos de classificação 

 

Classificação dos 
Resíduos 

Características 
 

 

Classe I (Perigosos) 

- apresentam periculosidade, são os resíduos que 

requerem a maior atenção por parte do administrador, 
uma vez que os acidentes mais graves e de maior 
impacto ambiental são causados por esta classe de 

resíduos, ou seja, em função de suas características de 
inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade e 
patogenicidade, podem apresentar risco à saúde pública, 

provocando ou contribuindo para um aumento de 
mortalidade ou incidência de doenças e/ou apresentar 
efeitos adversos ao meio ambiente, quando manuseados 

ou dispostos de forma inadequada. 
 
-Estes resíduos podem ser condicionados, armazenados 

temporariamente, incinerados, ou dispostos em aterros 
sanitários especialmente desenhados para receber 
resíduos perigosos. Temos como exemplos os resíduos 

hospitalares, radioativos, os industriais, os produtos 
químicos e as baterias. 
 

 

 

 

 

 

 

Classe II 

Classe II-A 
(não inertes) 

- Aqueles que não se enquadram nas classificações de 
resíduos classe I - Perigosos ou de resíduos classe II B – 
Inertes. Os resíduos classe II A – Não inertes podem ter 

propriedades, tais como: biodegradabilidade, 
combustibilidade ou solubilidade em água. 
 

- Podem ser dispostos em aterros sanitários ou 
reciclados, entretanto, devem ser observados os 
componentes destes resíduos (matérias orgânicas, 

papéis, vidros e metais), a fim de que seja avaliado o 
potencial de reciclagem. 
 

- Alguns exemplos desse tipo de resíduos são: os 
domésticos (matéria orgânica, papéis, etc.) e os 
comerciais. 

 

Classe II-B 
(inertes) 

- Quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma 
forma representativa, segundo a ABNT NBR 10007, e 

submetidos a um contato dinâmico e estático com água 
destilada ou desionizada, à temperatura ambiente, 
conforme ABNT NBR 10006, não tiverem nenhum de 

seus constituintes solubilizados a concentrações 
superiores aos padrões de potabilidade de água, 
excetuando-se aspecto, cor, turbidez, dureza e sabor. 

 
- podem ser dispostos em aterros sanitários ou 
reciclados. 

- Alguns exemplos são: os tijolos, vidros, certos plásticos, 
borrachas de difícil decomposição etc. 
 

Fonte: Adaptado da ABNT 2004b. 

 

 

 



 19 

Os Resíduos Sólidos urbanos, ainda podem ser classificados de 

acordo com a sua origem.  Ao analisar a obra “Manual de Gerenciamento 

Integrado de Resíduos Sólidos” o organizador José Henrique Monteiro afirma 

que a origem é um dos fatores determinantes para caracterizar os Resíduos 

Sólidos urbanos, sendo assim possível agrupá-los em cinco classes 

especificadas na FIG. 1 (MONTEIRO et al., 2001). 

 

 

FIGURA 1 - O esquema mostra a classificação dos RSU a partir de sua origem. 
Fonte: Adaptado de MONTEIRO et al., 2001. 

 

2.1.2.1 Resíduo sólido urbano doméstico ou residencial 

 

Esse tipo de resíduo é originado a partir das atividades diárias 

realizados em casas, condomínios, apartamentos e nas várias edificações 

residenciais (MONTEIRO et al., 2001). Cabe salientar que a composição dos 

resíduos domésticos são as mais variadas possíveis. Sendo esses 

constituídos por restos alimentares (matéria orgânica), embalagens diversas, 

resíduos acumulados de varreduras, papéis, garrafas PET, vidros, fraldas, 

latas, entre outros. 
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2.1.2.2 Resíduo sólido urbano comercial 

 

São aqueles resíduos provenientes de estabelecimentos comerciais 

como supermercados, hotéis, bares, lanchonetes, lojas, dentre outros. Sua 

constituição é bastante variada, cujas características dependem do tipo de 

comércio desenvolvido. A composição dos Resíduos Sólidos comerciais se 

assemelha muito a encontrada nos Resíduos Sólidos doméstico, no entanto 

em maior amplitude (FREIRE, 2009; MONTEIRO et al., 2001). Cabe informar 

que sua composição básica dos Resíduos Sólidos comerciais é de: 

papéis/papelão, restos de comida, têxteis, plásticos variados, etc.  

 

2.1.2.3 Resíduo sólido urbano público 

 

Constituem aqueles resíduos encontrados nos logradouros públicos, 

que na maioria das vezes são provenientes da própria natureza, ou seja, 

folhas, poeira, terra, areia e podas de jardins. Também estão incluídos nesse 

tipo de resíduos todos aqueles descartados indevidamente e de forma 

irregular pela população - entulho, papéis, restos de embalagens e alimentos 

e todo matéria considerado inútil. A constituição desse tipo de resíduo varia 

de acordo com a situação socioeconômica, condições e hábitos de vida de 

cada população (MONTEIRO et al., 2001). 

 

2.1.2.4 Resíduo sólido urbano domiciliar especial 

 

Essa classificação se faz necessária, pois inclui certos resíduos de alto 

poder impactante ao meio ambiente (QUADRO 2). Segundo Monteiro, esse 

tipo de resíduo compreende as baterias e pilhas, as lâmpadas florescentes, 

pneus e os entulhos (MONTEIRO et al., 2001). Este último só se enquadra 

neste grupo devido a sua grande abundância na sua produção e “pela 

importância que sua recuperação vem assumindo no cenário nacional” 

(TEIXEIRA, 2010, p. 25). 
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QUADRO 2  
 

Tipos de RSU domiciliar especiais e algumas de suas características 

 

RSU DOMICILIAR ESPECIAIS CARACTERÍSTICAS 
 

Baterias e pilhas → Convertem energia química em energia elétrica. 
São encontradas sob diversos formatos (cilíndricas, 

retangulares, botões). 
→ Tipos mais Comuns no Brasil são as descartáveis  
(zinco carvão, alcalina, lítio, óxido de mercúrio, óxido 

de prata e a zinco-ar) e as recarregáveis (níquel 
cádmio e chumbo ácido). 
→ É proibido o descarte “final de pilhas e baterias 
usadas a céu aberto e em aterro não licenciado, o 

lançamento em corpos d’água e terrenos baldios e a 
queima a céu aberto ou incineração em instalações e 
equipamentos não licenciados”. 

→ Também é proibida a disposição final de baterias 
chumbo-ácido, níquel-cádmio e óxido de mercúrio em 
qualquer tipo de aterro sanitário, bem como a 

incineração (BRASIL, 2008). 
 

Lâmpadas florescentes → Usam o processo de descarga de corrente elétrica, 
conduzida por uma substância volátil (mercúrio líquido 
ou um gás). Muito utilizadas em áreas residenciais, 

parques, grandes áreas de superfície, hospitais, teatros, 
anúncios, Iluminação de entradas, decoração interior, 
centros comerciais, vias de trânsito, instalações fabris, 

etc. 
→ Esse tipo de lâmpada quando são quebradas, 
queimadas ou enterradas em aterros sanitários liberam 

mercúrio, isso as transforma em resíduos perigosos de 
Classe I. 
 

Pneus  → É composto por uma mistura de borracha sintética, 
borracha natural, óleos, enxofre, negro de fumo, óxido 
de zinco, entre outros componentes químicos. 

→ É proibido jogar pneus “no meio ambiente, tais 
como o abandono ou lançamento em corpos d’água, 
terrenos baldios ou alagadiços, a disposição em 

aterros sanitários e a queima a céu aberto”. 
→ Também é proibida a destinação final de pneus 
que ainda se prestam para processos de reforma, 

segundo normas técnicas em vigor (BRASIL, 2009). 
 

Entulhos  → Os resíduos da construção civil são compostos por 

uma mistura de materiais inertes, tais como concreto, 
argamassa, madeira, plásticos, papelão, vidros, metais, 
cerâmica e terra. 

→ Em cidades com cerca de 500 mil habitantes o 
entulho corresponde a algo em orno de 50% da 
quantidade em peso de RSU coletados. 

 

Fonte: Adaptado de MONTEIRO et al. 2001; CONHEÇA, [2008?]. Adaptado pelo autor. 

 

 

 

 

http://servicos.ibama.gov.br/ctf/manual/html/manual_pneumatico.pdf
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2.1.2.5 Resíduo sólido urbano de fontes especiais 

 

Os RSU de fontes especiais consistem naqueles que possuem 

características e funções distintas. Assim é preciso ter uma atenção e 

cuidados específicos com esses tipos de resíduos, a fim de promover o seu 

acondicionamento, manejo, estocagem, transporte ou disposição final de 

forma correta e ordenado (MONTEIRO et al., 2001). Os grupos que se 

enquadram nos resíduos de fontes especiais são: 

 

 Reatores Nucleares – são provenientes das atividades industriais, 

como metalúrgicas, siderúrgicas, alimentícias, químicas, têxteis, etc. 

Sendo assim seus resíduos são os mais variados possíveis, o que 

garante característica diversificada, tais como cinzas, madeiras, 

óleos, resíduos alcalinos, resíduos ácidos, vidros, plásticos, etc. 

(GANDELINI, 2002; MONTEIRO et al., 2001); 

 

 Resíduos radioativos – são aqueles materiais radioativos produzidos 

em Instalações Nucleares, como Usinas de Beneficiamento de 

Minério de Urânio e Tório, Reatores Nucleares, Unidades do Ciclo do 

Combustível Nuclear, Laboratórios e Hospitais, nas formas sólida, 

líquida ou gasosa, que não têm utilidade, não podem ser 

simplesmente “jogados fora” ou “no lixo”, por causa das radiações 

que emitem. Os materiais, que não são utilizados em virtude dos 

riscos que apresentam, são chamados de Rejeitos Radioativo 

(CARDOSO et al [2011?]); 

 

 Resíduos de portos, aeroportos e terminais rodoferroviários – São 

aqueles resíduos produzidos nos terminais, como veículos de 

transportes, navios e aviões. Cabe informar que tais resíduos como; 

materiais de limpeza, higiene pessoal, restos alimentares, vários 

outros, podem ser oriundos de outros municípios, estados ou até 

mesmos outros países. Tais resíduos podem conter ou não certos 

microrganismos patológicos, acarretando certa periculosidade, o que 

traz sérios riscos de transmissão de doenças já erradicadas no país. 
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A disseminação também pode acontecer por meio de cargas (de 

animais, plantas, carnes, etc.) eventualmente contaminadas (HOGAN 

et al., 2000 citado por GANDELINI, 2002; MONTEIRO et al., 2001). 

 

 Resíduos agrícolas – são aqueles originados das atividades agrícolas 

e pecuárias, sendo esses compostos por embalagens de defensivos 

agrícolas, adubos, restos de colheita, ração, etc. são assim 

considerados tóxicos por apresentarem certa periculosidade, 

requerem maior atenção e necessita de tratamento especial, se 

enquadrando nos resíduos de Classe I. Pela falta de rigorosidade na 

fiscalização e nas penalidades, os resíduos agrícolas muitas vezes 

são destinados de forma incorreta para os vazadouros municipais ou 

clandestinos, sendo muitas vezes misturados aos resíduos comuns. 

Em várias partes do mundo esse tipo de resíduo vem causando 

sérios transtornos cada vez mais crescentes, nos sítios e nas 

fazendas mais distantes, onde tais resíduos são queimados, 

ocorrendo a produção de gases altamente tóxicos. (ABNT, 2004a, 

GANDELINI, 2002; MONTEIRO et al. 2001; SANTOS, 2009). Outra 

problemática consiste nas enormes quantidades de esterco 

produzidas pelas fazendas pecuaristas, pois estas podem causar 

vários transtornos (mau cheiro, infestação de moscas, entre outros) e 

um sério dano ao meio ambiente como a produção de chorume “que 

contamina os lençóis freáticos, além de ser potencialmente focos 

para a manutenção de insetos transmissores de doenças, e poluir 

rios e córregos, quando ali despejados” (DOMINGUES, [2012?], p. 

11).1 

                                                             

1 Enfatizamos a importância do controle de resíduos sólidos, uma vez que, o esterco gerado em 

atividades agropecuárias e em animais domésticos deverá ser corretamente armazenado e 

poderá ser utilizado como adubo, e ainda, que os animais mortos e seus restos deverão ser 

eliminados por enterramento, cremação ou aproveitamento industrial, evitando-se com esta 

medida, o risco das zoonoses, a poluição do meio, a proliferação de insetos, e de outros animais 

nocivos. (DOMINGUES, [2012], p. 13). 
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 Resíduos de serviços de saúde - São aqueles produzidos de serviços 

de saúde, como clínicas, hospitais, farmácias, postos de saúde, 

laboratórios, clínicas veterinárias, entre outros. Esses tipos de 

resíduos podem conter microrganismos patogênicos, provenientes de 

descartes, bem como agulhas, seringas, algodões, gazes, 

bandagens, órgãos e tecidos removidos, meios de cultura, sangue 

coagulado, remédios, luvas descartáveis, animais mortos usados em 

teste, etc. Em função de suas características peculiares este tipo de 

resíduo sólido requer cuidados especiais em seu manuseio, 

acondicionamento, estocagem, transporte e disposição (CANASSA, 

1992 citado por GANDELINI, 2002; GRIPPI, 2006). Segundo a NBR 

12808, resíduos de serviços de saúde, podem ser distribuídos em 

três classes: Classe A – resíduos infectantes (subclassificada em tipo 

A.1, até A.6); Classe B – resíduos especiais (subclassificada em tipo 

B.1 a B3) e Classe C – resíduos comuns. QUADRO 3 (ABNT, 1993). 



 

QUADRO 3 

 
Classificação dos resíduos de serviços de saúde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: NBR 12808 - Resíduos de serviços de saúde: classificação. 

 

CLASSE A – RESÍDUOS INFECTANTES 

A.1  Biológicos  Cultura, inóculo, mistura de microrganismos e meio de cultura inoculado provenientes de laboratório clínico ou de 
pesquisa, vacina vencida ou inutilizada, filtro de gases aspirados de áreas contaminadas por agentes infectantes e 

qualquer resíduo contaminado por estes materiais.  

A.2  Sangue e 
hemoderivados  

Sangue e hemoderivados com prazo de validade vencido ou sorologia positiva, bolsa de sangue para análise, soro, 
plasma e outros subprodutos.  

A.3  Cirúrgicos, 
anatomopatológicos  

Tecido, órgão, feto, peça anatômica, sangue e outros líquidos orgânicos resultantes de cirurgia, necropsia e resíduos 
contaminados por estes materiais.  

A.4  Perfurantes e 
cortantes  

Agulha, ampola, pipeta, lâmina de bisturi e vidro.  

A.5  Animais 

contaminados  

Carcaça ou parte de animal inoculado, exposto a microrganismos patogênicos, ou portador de doença 

infectocontagiosa, bem como resíduos que tenham estado em contato com estes.  

A.6  Assistência a 
pacientes  

Secreções e demais líquidos orgânicos procedentes de pacientes, bem como os resíduos contaminados por estes 
materiais, inclusive restos de refeições.  

CLASSE B – RESÍDUOS ESPECIAIS 

B.1  Rejeitos radioativos  Material radioativo ou contaminado com radionuclídeos, proveniente de laboratório de análises clínicas, serviços de 

medicina nuclear e radioterapia.  

B.2  Resíduos 

farmacêuticos  

Medicamento vencido, contaminado, interditado ou não utilizado.  

B.3  Resíduos químicos 
perigosos  

Resíduo tóxico, corrosivo, inflamável, explosivo, reativo, genotóxico ou mutagênico.  

CLASSE C – RESÍDUOS COMUNS 

C  Resíduos comuns  São aqueles que não se enquadram nos tipos A e B e que, por sua semelhança aos resíduos domésticos, não oferecem 

risco adicional à saúde pública.  

25
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2.1.3 Composição dos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU)  

 

A composição física dos Resíduos Sólidos urbanos é bastante 

variada (ver QUADRO 4). Essa variação advém principalmente das 

características ambientais e sócio-ambientais da população que o produz. 

Com isso, fatores climáticos, geográficos, nível de educação, variações 

sazonais, poder aquisitivo, cultura (hábitos, costumes), aspectos químicos e 

biológicos, etc. influenciam na composição dos resíduos (PEREIRA NETO, 

1999). A informação sobre tal composição é um fator que pode ajudar a 

atribuir qual deve ser a técnica de disposição final ou o processo de 

tratamento mais adequado dos resíduos (ZANTA et al., 2003). 

 

QUADRO 4 
 

Mostra alguns exemplos das categorias compostas por RSU 

CATEGORIA 

 

EXEMPLOS 

Matéria orgânica 

putrescível 

Restos alimentares, flores, podas de árvores.  

Plástico Sacos, sacolas, embalagens de refrigerantes, água e leite, 

recipientes de produtos de limpeza, beleza e alimentícios, 
esponjas, isopor, utensílios de cozinha, látex, sacos de ráfia. 

Papel e papelão Caixas, jornais, revistas, cartões, papel, pratos, cadernos, livros, 

pastas. 

Vidro Copos, garrafas de bebidas, pratos, embalagens de produtos de 
limpeza, beleza e alimentícios. 

Metal ferroso Palha de aço, alfinetes, agulhas, embalagens de produtos 
alimentícios. 

Metal não ferroso Latas de bebidas, restos de cobre e chumbo, fiação elétrica. 

Madeira Caixas, tábuas, palitos de picolé e de fósforos, tampas, móveis, 
lenha. 

Panos, trapos, couro e 
borracha 

Roupas, panos de limpeza, pedaços de tecido, bolsas, mochilas, 
sapatos, tapetes, luvas, cintos, balões. 

Contaminante químico Pilhas, medicamentos, lâmpadas, inseticidas, raticidas, colas em 

geral, cosméticos, vidro de esmaltes, embalagens 
pressurizadas, canetas com carga, papel carbono, filme 
fotográfico. 

Contaminante 
biológico 

Papel higiênico, cotonetes, algodão, curativos, gazes e panos 
com sangue, fraldas descartáveis, absorventes higiênicos, 
seringas, lâminas de barbear, cabelos, pelos, embalagens de 

anestésicos, luvas. 

Pedra, terra e 

cerâmica 

Vasos de flores, pratos, restos de construção, terra, tijolos, 

cascalho, pedras decorativas. 

Diversos Velas de cera, restos de sabão e sabonete, carvão, giz, pontas 
de cigarro, rolhas, cartões de crédito, lápis de cera, embalagens 

longa vida, embalagens metalizadas, sacos de aspirador de pó, 
lixas e outros materiais de difícil identificação. 

Fonte: Adaptado por PESSIN et al. 2003, citado por ZANTA et al., 2003. 
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Outro parâmetro que exprime bem as características dos resíduos é a 

composição gravimétrica que “expressa o peso e o valor percentual (com 

relação ao peso total) de cada componente da massa do resíduo” (PEREIRA 

NETO, 1999). 

 
A determinação da composição gravimétrica dos resíduos é 
outro dado essencial. No caso dos resíduos de origem domiciliar 

e comercial, normalmente dispostos em aterros, os componentes 
comumente discriminados na composição gravimétrica são: 
matéria orgânica putrescível, metais ferrosos, metais não 

ferrosos, papel, papelão, plásticos, trapos, vidro, borracha, 
couro, madeira, entre outros. Na literatura são apresentados 
diferentes métodos para realizar a composição gravimétrica dos 

Resíduos Sólidos, a maior parte com base no quarteamento (a 
divisão em quatro partes) da amostra, conforme a NBR 10007/ 
ABNT (1987) (ZANTA et al., 2003, p. 7).  

 
Ressalta-se que a NBR 10007:1987 da ABNT foi substituída pela NBR 

10007:2004. Esta Norma contém o anexo A, de caráter normativo, e os 

anexos B e C, de caráter informativo (ABNT, 2004b). 

A composição gravimétrica também envolve a seleção, mistura e 

divisão de amostras dos resíduos (ABNT, 2004b). 

Segundo o Instituto de Pesquisas Tecnológicas (2000 citado por 

COLEN, 2010) e Freire (2009) a composição gravimétrica média dos 

Resíduos Sólidos urbanos no Brasil e em Belo Horizonte é muito variada, 

sendo formada por: material orgânico, papel e papelão, metal, plástico, vidro, 

outros materiais, entre outros (ver TAB. 1). 

 

TABELA 1 

 
Composição Gravimétrica, média dos Resíduos Sólidos Urbanos no Brasil e em Belo Horizonte 

MATERIAL COMPOSIÇÃO (%) DO 
RSU NO BRASIL 

COMPOSIÇÃO (%) DO RSU 
EM BELO HORIZONTE  

Material Orgânico 52,50 64,40 

Papel e Papelão 24,50 13,50 

Metais ferrosos 1,40 2,50 

Metais não ferrosos 0,90 0,20 

Plástico 2,90 6,50 

Vidro 1,60 2,20 

Borracha 0,30 0,40 

Couro  0,10 0,20 

Madeira 0,10 0,60 

Trapos 0,20 1,50 

Outros Materiais 15,5 8,0 

TOTAL 100 100 

Fonte: IPT, 2000 citado por COLEN, 2010; FREIRE, 2009. 
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Reginatto (2009) menciona que a composição gravimétrica dos 

resíduos também pode modificar com base nos dados socioeconômicos de 

cada região.  

 

2.1.4 Geração per capita de Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

 

Ao longo dos anos a geração de Resíduos Sólidos urbanos vem 

merecendo uma vigilância de diversos especialistas. 

Em um centro urbano a produção de resíduos é influenciada por vários 

fatores, na qual se destacam o crescimento da população e o grande 

aumento da produção industrial. Quanto maior a amplitude de tais fatores, 

maior será a quantidade e a diversidade de resíduos gerados (LIMA, 2005). 

Podemos afirmar, com base na definição de Lima (2005) que a 

quantidade de lixo produzida diariamente, denominada como taxa de 

produção per capta, está diretamente relacionada com o número de 

habitantes de determinado município. 

Os valores diários de resíduos produzidos vêm sendo apurados e 

ajustados de acordo com a realidade das regiões em questão. 

 

A evolução envolve não só a metodologia para o levantamento 

dos dados como também a natureza dos resíduos gerados. Esta 
vem sofrendo alterações com o tempo, com a introdução, no 
padrão de consumo das famílias, de novos materiais antes 

inexistentes, como os plásticos, PET (Politereftalato de etila) e 
PVC (Policloreto de Vinila) em suas diversas formas, além do 
desenvolvimento de novas formas de embalagem e 

acondicionamento de produtos alimentícios e de higiene. Além 
disso, bens semiduráveis como os produtos da indústria eletro-
eletrônico tiveram seu uso disseminado ao longo dos últimos 

vinte anos e seu descarte necessita ser levado em consideração 
nas estimativas mais recentes (FREIRE, 2009, s/p). 

 
Freire (2009) ainda cita que em todas as análises executadas, o 

grande consumismo e o crescente desenvolvimento industrial, juntos à 

integração de pequenas comunidades aos mercados mostram que vem 

crescendo a geração de RSU em todo o mundo. 

Monteiro et al. (2001) define a "geração per capita" com sendo a 

relação da quantidade de resíduos urbanos gerada diariamente e o número 
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de habitantes de determinada região, e que na falta de dados mais precisos, 

a produção per capita de resíduos pode ser estimada por meio da TAB. 2.  

 

TABELA 2  

 
Geração per capita de resíduos urbanos 

TAMANHO DA CIDADE POPULAÇÃO URBANA 
(habitantes) 

GERAÇÃO PER CAPITA 
(Kg/hab./dia) 

Pequena Até 30 mil 0,50 

Média De 30 mil a 500 mil De 0,50 a 0,80 

Grande De 500 mil a 5 milhões De 0,80 a 1,00 

Megalópole Acima de 5 milhões Acima de 1,00 

Fonte: MONTEIRO et al. 2001. 

 

Segundo Acurio et.al. (1998 citado por BARBOSA, 2004) na América 

Latina a geração de resíduos urbanos varia entre 0,5 a 1,3 kg/hab/dia. 

 

Em termos médios, no Brasil, estima-se que cada habitante 

produza de 0,600 kg de lixo doméstico diariamente e 1 kg/dia de 
lixo urbano (doméstico, hospitalar, industrial, etc.). No entanto 
essa taxa cresce, comprovando a real influência da intensidade 
do processo de industrialização. Tem se como exemplo a cidade 

de Americana no estado de São Paulo, onde a taxa de produção 
de resíduos industriais é equivalente a 2,20 kg/hab/dia, taxa que 
se iguala à de cidades de países desenvolvidos, como na Suíça 
onde a produção per capita é cerca de 2,5 Kg/hat/dia (LIMA, 

2005, s/p). 

 

De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento Básico 

(COORDENAÇÃO DE POPULAÇÃO E INDICADORES SOCIAIS, 2000) no 

Brasil são coletados cerca de 228.413 toneladas de RSU diariamente, sendo 

que desse total cerca de 125.258 toneladas é relativo aos resíduos 

domiciliares, nessa pesquisa a população brasileira era de 169.489 853 

habitantes. Isso sugere uma produção média de 1,35 kg/habitante/dia de 

RSU (ver TAB. 3). Nesse estudo será considerada essa média para estimar a 

taxa per capita da produção de RSU. 
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TABELA 3 
 

Geração per capita de resíduos por região geográfica 

 População total  Geração de Resíduos (tonelada/dia) 

 Valor Percentual 
(%) 

Valor Percentual 
(%) 

Geração per 
capita 

(kg/hab./dia) 

Brasil  169.799.170  228.413 100,0 1,35 

Norte  12.900.704 7,6 11.067 4,8 0,86 

Nordeste  47.741.711 28,1 41.558 18,2 0,87 

Sudeste  72.412.411 42,6 141.617 62,0 1,96 

Sul  25.107.616 14,8 19.875 8,7 0,79 

Centro-
Oeste 

11.636.728 6,9 14.297 6,3 1,23 

Fonte: IBGE, 2000 citado por FREIRE, 2009 

 

Segundo a última estimativa divulgada pelo IBGE (Censo 2010) 

atualmente o Brasil já possui cerca de 190.755.799 milhões de habitantes. 

Com base nesse dado estima-se que seja produzido diariamente cerca de 

257.520.328,7kg de RSU. 

 

2.1.5 Poluição gerada pelos Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) 

 

A disposição inadequada dos Resíduos Sólidos urbanos se torna cada 

vez mais constante em locais considerados impróprios. A cada dia, esse fato 

se torna mais frequente no Brasil, o que pode acarretar a poluição do solo, do 

ar e dos recursos hídricos superficiais e subterrâneos (FARIAS; FONTES 

2003). 

A Lei N. 6.938/81da Política Nacional do Meio Ambiente (BRASIL, 

1981) define genericamente poluição como: degradação da qualidade 

ambiental resultante de atividades direta ou indiretamente, que: 

 Comprometam a saúde, a segurança e o bem-estar da população;  

 Criem condições adversas às atividades sociais e econômicas;  

 Afetem desfavoravelmente a biota; afetem as condições estéticas ou 

sanitárias do meio ambiente;  

 Lancem matérias ou energia em desacordo com os padrões 

ambientais estabelecidos. 
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Segundo Lima (2005) em relação ao tempos as consequências do 

descarte dos RSU no meio ambiente podem ser considerados crescentes, tal 

fato merece precauções, visto que os impactos ambientais gerados pela 

poluição podem causar danos e perdas irreparáveis. 

 

A reação do homem à poluição é um fenômeno psicológico 
complexo de difícil explicação. Muitas pessoas nem se 

perturbam e parecem adaptar-se rapidamente, tanto psicológica 
como biologicamente ao meio poluído. Talvez aqui esteja uma 
das respostas para a incompreensão da problemática dos 

resíduos, ou seja, para com a poluição (HEIMSTRA; 
McFARLING, 1978 citado por LIMA, 2005, p. 12).  

 

A disposição inadequada de Resíduos Sólidos urbanos constitui-se 

numa considerável fonte de propagação de poluentes no ar, solo e na água. 

Além da poluição devido à presença de certos poluentes presentes nos 

resíduos. O chorume, líquido poluente percolado, de cor escura e odor 

nauseante, originado de processos biológicos, químicos e físicos de resíduos 

orgânicos, que é dos principais responsáveis pela contaminação do solo e 

consequentemente da água, pois possui compostos orgânicos e íons 

metálicos.  “O potencial de impacto deste efluente está relacionado com a 

alta concentração de matéria orgânica, reduzida biodegradabilidade, 

presença de metais pesados e de substâncias recalcitrantes” (PERALTA-

ZAMORA; GRUPO DE DESENVOLVIMENTO DE TÉCNICAS AVANÇADAS 

PARA TRATAMENTO DE RESIDUOS – TECNOTRATER, [2013?]). 

Normalmente o chorume aparece logo após a disposição do resíduo, 

ficando durante toda a vida útil da área de disposição, e mesmo após o 

encerramento das atividades, sua presença pode durar por décadas. Isso 

requer medidas corretivas durante vários anos, objetivando diminuir a 

contaminação do local (FREIRE, 2009; MUCELIN; BELLINI, 2008). 
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A percolação do chorume resultante de depósitos de resíduos no 
solo é caracterizada como difusa, não se podendo determinar 
com exatidão o grau de contaminação gerado. Ressalte-se que 

as águas superficiais e subterrâneas se encontram interligadas 
na maioria dos casos. Em algumas situações, os mananciais de 
superfície proporcionam a recarga dos reservatórios 

subterrâneos, enquanto, em outras, as águas do subsolo 
descarregam em recursos hídricos superficiais. Assim, um 
manancial de superfície poluído, pode causar a poluição de um 

aquífero subterrâneo e vice-versa. Além disso, a disposição de 
RSU associa, à poluição da água, alterações provocadas no solo 
ou no ar. O carregamento de resíduos pelas chuvas e a 

precipitação de impurezas do ar constituem também 
mecanismos de poluição da água (FREIRE, 2009, p. 14).  

 

Após analisar as considerações de Freire (2009) pode-se afirmar que o 

Chorume é o maior problema ambiental associado a operação e 

gerenciamento de aterros sanitários, por causa da considerável poluição que 

pode causar em contato com o solo, águas superficiais e subterrâneas. 

Segundo dados do Ministério do Meio Ambiente nos últimos quatro 

anos cerca de 11 toneladas de pilhas e baterias foram despejadas 

indevidamente no lixo doméstico, sendo suficiente para poluir uma área de 11 

m2. 

O crescimento progressivo do consumo dos mais variados produtos 

disponíveis no mercado, consequentemente aumenta a geração e descarte 

de RSU. Isso contribui para complicar e agravar a ocorrência de espaços que 

funcionavam como depósito de RSU e que atualmente se deparam 

contaminados com os mais diferentes tipos de componentes depositados, 

sendo formado por uma diversidade de substâncias tóxicas que 

apresentaram seu uso difundido durante a vida útil do lixão. Sendo assim, os 

“lixões” destacam-se por seu potencial de danos ambientais, sociais e 

sanitários, o que necessita de uma cautela especial por parte da sociedade 

(FREIRE, 2009) 

 

2.2 Gerenciamentos dos Resíduos Sólidos Urbanos 

 

Segundo Monteiro et al.(2001) em 25 de novembro de 1880, iniciou-se 

no Brasil os serviços sistemático de limpeza urbana, na cidade de São 

Sebastião do Rio de Janeiro (capital do Império). Por meio do Decreto nº 

3024 assinado pelo imperador D. Pedro II, onde aprova o contrato de 
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"limpeza e irrigação" da cidade. Sendo executado por Aleixo Gary e tempos 

depois, por Luciano Francisco Gary. O nome gari, refere-se aos 

trabalhadores da limpeza urbana de vários municípios brasileiros, esse tem 

origem do sobrenome Gary. 

A gestão dos Resíduos Sólidos é considerada uma das divisões do 

saneamento básico, enfatiza-se que o poder público não tem dado uma 

atenção necessária a essa gestão, o que contribui para a degradação dos 

recursos naturais, especialmente o solo e os recursos hídricos. Abalando, 

também, a saúde da população (MONTEIRO et al., 2001). 

 

Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos Urbanos é, em 

síntese, o envolvimento de diferentes órgãos da administração 
pública e da sociedade civil com o propósito de realizar a 
limpeza urbana, a coleta, o tratamento e a disposição final do 

lixo, elevando assim a qualidade de vida da população e 
promovendo o asseio da cidade, levando em consideração as 
características das fontes de produção, o volume e os tipos de 

resíduos – para a eles ser dado tratamento diferenciado e 
disposição final técnica e ambientalmente corretas –, as 
características sociais, culturais e econômicas dos cidadãos e as 

peculiaridades demográficas, climáticas e urbanísticas locais 
(MONTEIRO et al., 2001, p. 8). 

 

Castilhos Junior et al. (2003 citado por BARBOSA, 2004) menciona 

que as diretrizes das estratégias de gestão e gerenciamento de Resíduos 

Sólidos urbanos procuram prevenir, evitar ou reduzir a produção de resíduos 

e poluentes prejudiciais a saúde pública e ao meio ambiente. Buscando 

assim priorizar, em ordem decrescente de aplicação:  

 

 A redução na fonte, 

 O reaproveitamento,  

 O tratamento e 

 A disposição final dos RSU.  

 

Ressalte-se que a hierarquização dessas estratégias é função das 

condições legais, sociais, econômicas, culturais e tecnológicas existentes no 

município, bem como das especificidades do RSU (CASTILHOS JUNIOR et 

al., 2003 citado por BARBOSA; 2004). 
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O gerenciamento de Resíduos Sólidos urbanos deve ser integrado, ou 

seja, é necessário juntar etapas articuladas entre si, o que inclui desde a não 

geração RSU até a sua disposição final. Necessitando então, realizar 

serviços compatíveis com as dos demais sistemas do saneamento ambiental, 

havendo participação efetiva e cooperativa do governo, iniciativa privada e da 

sociedade civil organizada, ou seja, primeiro, segundo e terceiro setor 

(ZANTA et al., 2003). 

Segundo Barbosa (2004) o Sistema de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos Urbanos - SGRSU constitui o conjunto de intervenções designadas a 

proporcionar aos RSU gerados em certo lugar o destino mais apropriado, 

abordando a questão sanitária e ambiental, observando assim o volume, 

características, custo de tratamento, procedência, probabilidades de 

comercialização e de recuperação. 

 

2.3 Sistema de Gerenciamento Integrados de Resíduos Sólidos Urbanos 

(SGIRSU) 

 

Barbosa (2004) enfatiza as etapas de GIRSU: geração, 

acondicionamento, coleta e transporte, reciclagem, tratamento e destinação 

final: 

 

Em relação à geração, a alteração no padrão de consumo da 
sociedade que promova a não geração e incentive o consumo de 

produtos mais apropriados ambientalmente contribui para 
melhoria da condição de vida da comunidade. Além disto, a 
segregação dos resíduos com base em suas características 

poderá possibilitar a valorização dos mesmos proporcionando 
maior eficiência das etapas subsequentes de gerenciamento por 
evitar a contaminação de materiais reaproveitáveis em 
decorrência da mistura de resíduos (CASTILHOS JÚNIOR et al., 

2003 citado por BARBOSA, 2004, p. 14). 

 

2.3.1 Acondicionamento  

 

Consiste em preparar os Resíduos Sólidos domiciliares para a coleta 

de forma sanitariamente adequada, compatível com o tipo e a quantidade 

(MONTEIRO et al., 2001). É de fundamental importância o acondicionamento 

de maneira adequada, pois assim é possível: 
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 Evitar acidentes; evitar a proliferação de vetores; minimizar o impacto 

visual e olfativo; reduzir a heterogeneidade dos resíduos (no caso de 

haver coleta seletiva); facilitar a realização da etapa da coleta. 

 

Os brasileiros utilizam diversos tipos de recipientes para acondicionar 

dos Resíduos Sólidos domésticos, como: sacos plásticos de supermercados 

ou especiais para lixo; vasilhames metálicos (latas) ou plásticos (baldes); 

caixotes de madeira ou papelão; latões de óleo, algumas vezes cortados ao 

meio; embalagens feitas de pneus velhos; contêineres metálicos ou plásticos, 

estacionários ou sobre rodas. Para selecionar qual recipiente é mais 

adequado, compete observar alguns itens, como: as características; a 

geração; frequência da coleta dos resíduos; entre outros (veja QUADRO 5). 

 

QUADRO 5 

Acondicionamento dos Resíduos Sólidos 

Tipo de 
Resíduo 

Recipiente de 
acondicionamento 

Características 

Domiciliar Sacos plásticos Sem retorno; ter resistência para não se romper por 

ocasião do manuseio; ter volume de 20, 30, 50 ou 100 
litros; possuir fita para fechamento da "boca"; 
Ser de qualquer cor, com exceção da branca 

(normalmente os sacos de cor preta são os mais 
baratos). 

Contêineres de 
plástico 

São recipientes fabricados em polietileno de alta 
densidade (PEAD), nas capacidades de 120, 240 e 360 
litros (contêineres de duas rodas) e 760 e 1.100 litros 

(contêineres de quatro rodas), constituídos de tampa, 
recipiente e rodas, contendo na matéria-prima um pouco 
de material reciclado e aditivos contra a ação de raios 

ultravioleta. 
Transporte de lixo domiciliar urbano e público. Podem ser 
utilizados também como carrinho para coleta de resíduos 

públicos e conduzidos pelos garis nos logradouros. 

Contêineres 
metálicos 

São recipientes providos normalmente de quatro rodízios, 
com capacidade variando de 750 a 1.500 litros, que 

podem ser basculados por caminhões compactadores. 

Público Papeleiras de rua Capacidade volumétrica útil de 50 litros, constituída de 
corpo para recebimento dos resíduos, tampa e soleira 

metálica. 
Próprios para pequenos resíduos e refugos descartados 
por pedestres em trânsito nos logradouros. 

Devem ser instaladas nos parques, praças, jardins, ruas, 
avenidas e demais locais públicos de trânsito de pessoas. 

Cesta coletora 

plástica para pilhas 
e baterias 

Capacidade volumétrica útil de 50 litros, devendo ser na 

cor verde, fabricada em polietileno de alta densidade, 
protegido contra a ação de raios ultravioleta, constituída 
de recipiente inferior e tampa. 

Sacos plásticos e São similares aos usados para embalar o lixo domiciliar. 
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contêineres A única diferença está no volume, pois, para lixo público, 
é aceitável o uso de volumes maiores. 

Serviços 
de saúde 

Sacos 
impermeáveis e 

resistentes 

O procedimento mais importante no manuseio de 
resíduos de serviços de saúde é separar, na origem, o 
lixo infectante dos resíduos comuns, uma vez que o 

primeiro representa apenas de 10 a 15% do total de 
resíduos e o lixo comum não necessita de maiores 
cuidados. 

Sacos plásticos 
Transparentes 

Resíduo comum, reciclável 

Sacos plásticos 

coloridos opacos 

Resíduo comum, não reciclável 

 

Saco plástico 
branco leitoso 

Resíduo infectante ou especial (exceto o radioativo) 

Contêineres Permite o fácil deslocamento dos resíduos para abrigos 
temporários.  Devem ser brancos para o transporte do 
resíduo infectante e de qualquer outra cor para o 

transporte do resíduo comum 

Fonte: MONTEIRO et al., 2001 modificado pelo autor. 

 

2.3.2 Coleta e transporte 

 

Após os resíduos serem acondicionados é de extrema necessidade 

coletá-los. Coletar significar apanhar os resíduos acondicionados e destiná-

los adequadamente, a partir de um transporte correto e destinado a um local 

apropriado (possível estação de passagem, tratamento e à disposição final).  

A coleta pode evitar uma série de danos relacionados à saúde. Normalmente 

o órgão municipal é responsável pela limpeza urbana. Apresenta a função de 

coletar e transportar adequadamente os resíduos urbanos gerados pelos 

imóveis residenciais, pequeno comércio e os estabelecimentos públicos. Os 

recursos financeiros utilizados para realização de tais serviços podem ser 

usados da prefeitura, de empresas sob contratos de terceirização ou 

sistemas mistos (aluguel de viaturas e a utilização de mão de obra da 

prefeitura) (MONTEIRO et al., 2001). 

O sistema de coleta pode ser dividido em dois tipos:  

 Coleta tradicional ou convencional recolhe os resíduos porta a 

porta sem qualquer separação e os conduz para uma área de 

disposição final, sendo aplicada em quase todos os municípios 

brasileiros (BRITO, 2009);   

 Coleta seletiva (ver FIG. 2 e QUADRO 6) é um sistema de 

recolhimento dos resíduos recicláveis inertes (papéis, plásticos, 
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vidros e metais) e orgânicos (sobras de alimentos, frutas e verduras), 

previamente separados nas próprias fontes geradoras, com a 

finalidade de reaproveitamento e reintrodução no ciclo produtivo. 

Esse passo é muito utilizado no processo de reciclagem, e visa 

reduzir o descarte de resíduos nos aterros (BRITO, 2009; 

FUNDAÇÃO NACIONAL DE SAÚDE – FUNASA, 2006). 

 

 
 
FIGURA 2  - Símbolos da reciclagem 

Fonte: FUNASA, 2006. 
QUADRO 6 

 

Distinção dos recipientes a serem utilizados na coleta seletiva. Essas cores sãopreestabelecidas 
Resolução Conama nº 275/2001 

 

AZUL  Papel/papelão 

VERMELHO  Plástico 

VERDE  Vidro 

AMARELO  Metal 

PRETO  Madeira 

LARANJA  Resíduos perigosos 

BRANCO  Resíduos ambulatoriais e de serviços de saúde 

ROXO  Resíduos radioativos 

MARROM  Resíduos orgânicos 

CINZA  Resíduo geral não reciclável ou misturado, ou contaminado não 
passível de separação 

Fonte: FUNASA, 2006. 

 

Os resíduos produzidos por empresas que gerem mais de 120 litros 

de resíduos por dia, devem ser coletados e transportados por empresas 

particulares. Essas empresas têm que ser cadastradas e liberadas pela 

prefeitura (MONTEIRO et al., 2001). 

A coleta e o transporte de resíduos de serviços de saúde devem ser 

realizados por veículos especiais: 

 

 

 

 



 38 

 

Resíduos infectantes e especiais devem ser coletados 
separadamente dos resíduos comuns.  Os resíduos radioativos 
devem ser gerenciados em concordância com resoluções da 

Comissão Nacional de Energia Nuclear – CNEN. Os resíduos 
infectantes e parte dos resíduos especiais devem ser 
acondicionados em sacos plásticos brancos leitosos e colocados 

em contêineres basculáveis mecanicamente em caminhões 
especiais para coleta de resíduos de serviços de saúde.  Tais 
resíduos representam no máximo 30% do total gerado. Caso não 

exista segregação do lixo infectante e especial, os resíduos 
produzidos devem ser acondicionados, armazenados, coletados 
e dispostos como infectantes e especiais (MONTEIRO et al. 

2001, p. 82). 

 

É importante lembrar que quando se refere à coleta e ao transporte 

dos Resíduos Sólidos, são utilizados vários equipamentos como: veículos 

tipo lutocar, carroça de tração animal, caçamba convencional do tipo 

prefeitura, caçamba do tipo basculante e caminhão com e sem compactação, 

etc. A sua escolha é de acordo com o tipo de resíduo sólido a ser coletado e 

transportado, a demanda, o acondicionamento, entre outros (FUNASA, 

2006). 

 

2.3.3 Tratamento  

 

De acordo com Monteiro (et al., 2001) o tratamento é uma série de 

ações que visa destinar e reduzir o número ou a carga de poluente dos 

Resíduos Sólidos.  Assim é possível impedir ou minimizar o descarte dos 

resíduos no ambiente, em locais inadequados, seja transformando-o em 

material inerte ou biologicamente estável.  

Das várias formas de tratamento dos Resíduos Sólidos, as mais 

aplicáveis são: a incineração, reciclagem e a compostagem. 

 

2.3.3.1 Incineração 

 

A incineração segundo Funasa (2006) 
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É um processo de oxidação a alta temperatura, com a queima 
dos gases entre 1.000˚C a 1.450˚C, no tempo de até quatro 
segundos, devendo ocorrer em instalações bem projetadas e 

corretamente operadas, onde há a transformação de materiais e 
a destruição dos microrganismos dos Resíduos Sólidos, visando, 
essencialmente, à redução do seu volume para 5% e, do seu 

peso, para 10% a 15% dos valores iniciais. As escórias e as 
cinzas geradas no processo são totalmente inertes, devendo 
receber cuidados quanto ao acondicionamento, armazenamento, 

identificação, transporte e destinação final adequada (FUNASA, 
2006, p. 266). 

 

De acordo com Brito (2009); Monteiro et al. (2001) se realizado de 

forma correta esse tipo de tratamento é muito eficaz, pois reduz o peso e 

volume do resíduo, tornando-o absolutamente inerte em pouco tempo. Barros 

(1995) complementa dizendo que “a redução no peso pode chegar até 70% e 

o volume até 90% do total do resíduo e que o controle da temperatura é de 

800 a 1000º C, visando à disposição final” (BARROS, 1995, p. 202). A 

instalação e o funcionamento de uma usina de incineração, geralmente é 

bem oneroso, sobretudo devido aos investimentos tecnológicos de última 

geração e filtros, a fim de reduzir ou eliminar a poluição atmosférica, 

proveniente dos gases liberados no processo pela combustão (MONTEIRO et 

al., 2001). A incineração consiste em um dos métodos mais seguros para o 

tratamento dos resíduos hospitalares e certos resíduos industriais perigosos 

para a saúde: 

 

Este tipo de tratamento tem sido limitado ao estritamente 

necessário, devido aos seus múltiplos inconvenientes, de que se 
destacam: os elevados custos de investimento e de manutenção 
e a emissão de substâncias perigosas como dioxinas, furanos, 

gases de mercúrio e ácidos, bem como elevado teor em metais 
pesados nas cinzas produzidas pela combustão do processo. Os 
efeitos perniciosos para o ambiente e para as pessoas em 

particular, ao longo do tempo, não são ainda bem conhecidos 
(RUSSO, 2003, p. 15). 

 

“Embora, a incineração seja pouco utilizada pelas prefeituras, para 

tratar os Resíduos Sólidos domésticos, este método é utilizado com 

frequência pela população, principalmente nos pequenos municípios” 

(BRITO, 2009, p. 21). 

As principais desvantagens técnicas apresentadas são a presença 

geração de cinzas e voláteis, produzida pela tradicional técnica de 
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incineração de lixo, emite fumaça, gera gases tóxicos, ou seja, há uma 

dificuldade de controle de efluentes gasosos, sendo que pode haver emissão 

de dioxinas; se o incinerado não for bem projetado e operado há também 

emissão de furanos, partículas metálicas. Em alguns casos se torna inviável 

pela exigência de grande investimento inicial. (ZANON, 1992) 

 

2.3.3.2 Reciclagem 

 

A reciclagem consiste em uma sequência de atividades e processos, 

industriais ou não, que admitem selecionar, transformar e reconstruir alguns 

materiais recicláveis, presentes nos Resíduos Sólidos urbanos. Sendo assim 

possível reintroduzir novamente tais resíduos no ciclo produtivo (FUNASA, 

2006). 

Segundo Monteiro et al. (2001) a reciclagem fornece alguns benefícios, 

dentre eles:  

 

 A preservação de recursos naturais; 

 Economia de energia; 

 Economia de transporte (pela redução de material que demanda o 

aterro); 

 Geração de emprego e renda; 

 Conscientização da população para as questões ambientais.  

 

De acordo com a Funasa (2006) as principais etapas da reciclagem 

dos Resíduos Sólidos são: 

 Separação e classificação dos diversos tipos de materiais (vidro, 

papéis, plástico, metais); 

 Processamento para obtenção de: fardos; materiais triturados; e/ou 

produtos que receberam algum tipo de beneficiamento; 

 Comercialização dos materiais na forma triturada, prensada ou 

produtos obtidos dos processos de reciclagem; 

 Reutilização dos produtos e reaproveitamento em processos 

industriais, como matérias-primas (ver QUADRO 7). 
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QUADRO 7 

Matérias-primas reutilizadas e reaproveitadas em processos industriais 

Matéria-
prima 

Características Produtos 
Recicláveis 

Produtos não 
recicláveis 

Vidro  O vidro é feito de caco de vidro, areia, 

calcário, feldspato, barrilha e outros 
minerais (corantes, descorantes, etc.). 
Na usina de reciclagem o vidro é 

separado por cor e tipo, e apenas 
triturado.  
 

Em contêineres metálicos, o vidro 
triturado é acondicionado para uma 
posterior comercialização e negociado 

com a indústria de reciclagem de vidros; 
 

Vidros de 

maionese, 
azeitonas, 
palmito, leite de 

coco, pimenta, 
água mineral, 
Litros em geral, 

etc. 

Espelhos, 

vidros planos, 
lâmpadas, 
Cerâmica, 

porcelana e 
tubos de TV 

Plástico 

 

No processo de reciclagem temos com 

matéria-prima a resinas sintéticas 
derivadas do petróleo. Os plásticos são 
divididos em duas categorias: os 

termoplásticos e termofixos. Os plásticos 
termoplásticos constituem 90% do 
consumo, entre os mais importantes 

destacam-se: PEBD: Polietileno de baixa 
densidade; PEAD (Polietileno de alta 
densidade); PVC (Cloreto de polivinil); PP 

(Polipropileno); PS (Poliestireno); PET 
(Polietileno tereftalato). 
  

Para identificar os tipos de plásticos, 
utiliza-se um sistema internacional, que 
consiste na impressão em alto relevo do 

código correspondente a resina utilizada 
na fabricação dos produtos. Veja abaixo a 
figura com os tipos de impressão. 

 

 
 

Embalagem de 

refrigerante, 
desinfetante, 
álcool, vinagre; 

embalagem de 
material de 
limpeza/higiene; 

copinho de café, 
água; sacos 
plásticos em 

geral, etc. 

Cabo de 

panela; 
tomadas; 
embalagem 

de biscoito, 
chips, batatas, 
macarrão, etc. 

Papel No processo de reciclagem do papel a 

matéria-prima é a celulose e aditivos; 
A fabricação do papel constituem 
basicamente de duas partes: a 

preparação de massa celulósica e a 
produção de papel propriamente dita; 
Na preparação de massa, a pasta 

celulósica, previamente dispersa em 
água, é submetida ao tratamento 
mecânico de refinação, depuração e 

aplicação de aditivos. 

Jornais, 

revistas, livros 
velhos, folhas 
de caderno, 

cadernos, 
agendas, 
formulários de 

computador, 
caixas em geral, 
envelopes, 

provas e outros 
papéis 
similares. 

Etiqueta 

adesiva, papel 
carbono, fita 
crepe, papéis: 

sanitário, 
plastificados, 
metalizados, 

parafinados, 
sujos. Caixas 
tipo longa 

vida, e outros. 
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Alumínio No processo de reciclagem do alumínio a 
matéria-prima é a bauxita. Depois de 
prensadas, as latas e/ou artefatos de 

alumínio são derretidos e transformados 
em placas, chamadas lingotes. No caso 
das latinhas, os lingotes passam por um 

processo chamado laminação e se 
tornam chapas de alumínio, que são 
utilizadas na fabricação das latas novas. 

No caso dos artefatos 
(fios/cabos/panelas/perfis, etc.), os 
lingotes são fornecidos para a indústria 

de transformação e pelos processos 
diferentes, obtêm-se novos produtos. 

Latas de óleo, 
azeite, salsicha, 
leite em pó, 

refrigerante, 
cerveja,embala-
gem de 

alumínio, 
sucatas, 
panelas, fios de 

cobre, aço inox, 
desodorante 
spray, entre 

outros. 

Esponjas de 
aço. 

 

 

2.3.3.3 Compostagem 

 

Segundo Monteiro et al., (2001) a compostagem (FIG. 3) pode ser 

definida como: 

Um processo natural de decomposição biológica de materiais 

orgânicos (aqueles que possuem carbono em sua estrutura), de 
origem animal e vegetal, pela ação de microrganismos. Para que 
ele ocorra não é necessário a adição de qualquer componente 
físico ou químico à massa do lixo (MONTEIRO et al., 2001, p. 

124). 
 

 

FIGURA 3 - Ilustra um pátio de compostagem. 

Fonte: FUNASA, 2006. 

 
Em razão da presença ou não de oxigênio, a compostagem pode ser 

de dois tipos: 
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 Compostagem anaeróbia: onde a decomposição da matéria 

orgânica realizada por microrganismos que não dependem da 

presença de oxigênio, acontece mesmo em temperaturas baixas e 

em seu processo de degradação são liberados fortes odores. Nesse 

tipo de compostagem demanda muito tempo para ocorrer uma 

estabilização da matéria orgânica (MONTEIRO et al., 2001).     

 

 Compostagem aeróbia: a decomposição da matéria orgânica é feita 

por microrganismos que dependem do oxigênio para viver. Nesse 

processo os odores liberados não são tão fortes, as temperaturas 

chegam a cerca de 7°C e a degradação é muito mais rápida, tornado 

assim esse processo bem mais eficiente e aplicável se comparado 

com a compostagem anaeróbia. Além disso, a compostagem aeróbia 

tem como produto final um composto orgânico extremamente rico em 

húmus e nutrientes minerais, sendo muito empregado na agricultura, 

esse produto também é conhecido com biofertilizante (MONTEIRO et 

al., 2001). 

 

A compostagem vem sendo utilizada como técnica eficiente para o 

tratamento de Resíduos Sólidos domiciliares, contudo ela ainda é muito 

pouco aplicada pelos municípios brasileiros, um dos fatores que impedem o 

uso da compostagem no tratamento dos RSD (Resíduos Sólidos Domésticos) 

pode estar diretamente relacionado com o não acondicionamento de seus 

resíduos de forma seletiva, o que atrapalha todo o processo (BRITO, 2009).   

 

2.3.4 Destinação final 

 

Para uma boa disposição final dos RSU é importante fazer uma 

interação das técnicas de instalação, operação e destinação final, objetivando 

sempre obedecer aos métodos e técnicas que visam mitigar ou extinguir 

danos ao meio ambiente, decorrente do acúmulo dos resíduos no solo 

(GESRAD, 2004 citado por SANTOS, 2009). 
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De acordo com a Resolução do CONAMA n°5 de 05 de agosto de 

1993 Art. 1°em seu inciso IV os sistemas de disposição final de Resíduos 

Sólidos constituem um conjunto de unidades, e procedimentos que visam o 

lançamento de resíduos no solo, garantindo-se a proteção da saúde pública e 

a qualidade do meio ambiente. 

Freire (2009) relata que embora exista a presença do tratamento nas 

mais variadas modalidades, ainda no Brasil as formas de disposição dos 

RSU predominantes são: os vazadouros a céu aberto (lixões), os aterros 

controlados e em uma menor proporção tem se os aterros sanitários.  

 

2.3.4.1 Vazadouros a céu aberto (lixões) 

 
Os vazadouros ou lixões podem ser definidos como sendo uma forma 

disposição final dos RSU, de maneira desordenada, caracteriza-se pelo 

simples fato de descarregar sobre o solo diversidade de Resíduos Sólidos, 

sem observar nenhuma técnica e medidas de controle. Não visa proteger o 

meio ambiente ou à saúde pública, acarretando impactos negativos. Os 

lixões são considerados inadequados e ilegais, de acordo com a legislação 

brasileira (BARBOSA, 2004; FUNDAÇÃO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE 

– FEAM, 2010) 

Segundo Freire (2009) os lixões normalmente se localizam em regiões 

sem qualquer tipo de preparação anterior, não apresentando nenhum sistema 

de tratamento de efluentes líquidos (chorume). Isso permite que tais líquidos 

percorram através do solo levando consigo uma variedade de substâncias 

tóxicas, que podem contaminar o lençol freático2.  

 

 

 

                                                             

2 A Lixiviação é a dissolução do mineral do metal de valor pela água ou por uma solução aquosa 

do agente lixiviante, ou seja, é o processo de extração de uma substância de sólido através da 

sua dissolução num líquido. Em solos tropicais, as chuvas abundantes promovem a lixiviação de 

alguns nutrientes (HECK, [2012?]). 
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2.3.4.2 Aterros controlados 

 

Segundo Brito (2009) o aterro controlado é mais outra forma de destino 

final dos RSU, sendo empregado em cidades que produzam até 30 toneladas 

de resíduos por dia. 

Freire (2009) determina que o aterro controlado (ver FIG. 4 e 5) é 

 
Uma forma de disposição criada para mitigar os efeitos adversos 
do lançamento a céu aberto. Trata-se de uma instalação destinada 
à disposição de Resíduos Sólidos urbanos, na qual alguns – ou 

diversos – tipos e/ou modalidades objetivos de controle são 
periodicamente exercidos, quer sobre o maciço de resíduos, quer 
sobre seus efluentes. Normalmente trata-se de uma célula 

adjacente a um lixão no qual se adotaram tentativas de 
remediação. Admite-se que o aterro controlado se caracterize 
como um estágio intermediário entre o lixão e o aterro sanitário 

(FREIRE, 2009, p. 23). 

 

 
FIGURA 4 - Aterros controlados 
Fonte: FEAM (2010, p. 8). 
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FIGURA 5 - Aterro controlado com algumas para remediar os danos ambientais, no  
entanto ainda observa-se a contaminação do lençol freático com o chorume 

Fonte: LIXO.COM.BR, [2000?]. 

 

A Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM, 2010) menciona que: 

 
Com essa técnica de disposição produz-se, em geral, poluição 
localizada, não havendo impermeabilização de base 

(comprometendo a qualidade do solo e das águas subterrâneas), 
nem sistema de tratamento de lixiviados (chorume mais água de 
infiltração) ou de extração e queima controlada dos gases gerados. 

Esse método é preferível ao lixão, mas apresenta qualidade 
bastante inferior ao aterro sanitário (FEAM, 2010, p. 7). 

 

Segundo Brito (2009), a designação Aterro Controlado é empregado de 

maneira inadequada, uma vez que dá a entender que a destino final do RSU 

chegou o patamar de aterro, com suas atividades sob controle: a 

nomenclatura mais adequada seria “lixão controlado”. 

 

2.3.4.3 Aterros sanitários 

 

Essa forma de disposição final dos RSU consiste segundo Brito (2009), 

a alternativa mais apropriada, uma vez que promove o tratamento do 

chorume, coleta do biogás e drenagem, evitando assim a contaminação do 

ambiente. 

Carvalho (2001) cita que o aterro sanitário (ver FIG. 6) é uma obra de 

engenharia que visa dispor os RSU no solo, de forma que ocupem o menor 
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espaço possível, sem trazer danos à saúde pública e ao meio ambiente. Para 

Freire (2009): 

 

O aterro sanitário é a forma de disposição considerada 

adequada para a disposição de RSU. Em seu projeto, é prevista 
a preparação do terreno com providências para sua 
impermeabilização, como o nivelamento e o selamento da base 

com argila ou mantas de PVC ou PEAD (Polietileno de Alta 
Densidade), para garantir que o lençol freático não seja 
contaminado. São implantados também sistemas de drenagem 

de gases e tratamento de chorume. A coleta de chorume se dá 
através de sistemas de drenagem específicos; Este é então 
dirigido a um sistema de tratamento adequado. Na operação do 

aterro sanitário é prevista a cobertura diária dos resíduos, para 
que se evite a proliferação de vetores, mau cheiro e poluição 
visual. Este confinamento se dá com material inerte, geralmente 

solo, segundo normas operacionais específicas, de modo a 
evitar danos ou riscos à saúde pública e ao meio ambiente.  
Além disso, nos aterros sanitários é proibida a atividade de 

catadores e a quantidade de resíduos que entra é controlada. 
São implantados também sistemas de captação e 
armazenamento ou queima do gás metano, resultante da 

decomposição da matéria orgânica. Ao final da vida útil a 
empresa que opera é responsável por efetuar um plano de 
recuperação do terreno que em muitos casos deve incluir a 

recomposição da paisagem. A decomposição, a estabilização e a 
remoção de poluentes provenientes de um aterro são 
dependentes de diversos fatores; da composição dos resíduos, 

do grau de compactação, da presença de materiais inibidores, da 
quantidade de umidade presente, da entrada e saída de água, 
da taxa de circulação da água, das propriedades hidrológicas do 

local e da temperatura (FREIRE, 2009, p. 43). 
 

 

FIGURA 6 - Esquema de uma aterro sanitário 

Fonte: Site – Disposição de Resíduos  
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A implantação de um aterro sanitário apresenta muitas vantagens em 

relação a outras formas de disposição final dos resíduos. Mas cabe informar 

que também pode apresentar algumas desvantagens (ver QUADRO 8). 

 
QUADRO 8 

 
Vantagens e desvantagens presentes em um aterro sanitário 

 

ATERRO SANITÁRIO 

Vantagens Desvantagens 

 Baixo custo se comparado a outras formas 

de disposição final do RSU; 

 Equipamentos de baixo custo e de simples 

operação; 

 Implementação em terrenos de baixo 

valor; 

 Evita a proliferação de insetos e animais 

transmissores de doenças; 

 Não há interrupção no funcionamento por 

falhas (como na incineração e na 
compostagem); 

 O gás produzido pode ser utilizado como 

energia elétrica e para a venda de créditos 
de carbono. 

 Perda de matérias – primas e de 

energia contida nos resíduos; 

 Transporte de resíduos a longa 

distância; 

 Desvalorização da região ao redor do 

aterro; 

 Risco do aterro de contaminação do 

lençol freático se o aterro não tiver 
uma boa impermeabilização; 

 Produção de chorume e percolados; 

  Produção de gases e atividades 
biológicas mesmo após o fim da vida 

útil do aterro. 

Fonte: PHILIPPI JÚNIOR, 2004 citado por SANTOS, 2009. Modificado pelo autor. 

 

De acordo com a NBR 13896 da ABNT (1997 citado por FEAM, 2010) 

“recomenda-se a construção de aterros com vida útil mínima de 10 anos. O 

seu monitoramento deve prolongar-se, pelo menos, por mais 10 anos após o 

seu encerramento”. 

Segundo Marinho (2008), no Brasil para instalação de um aterro 

sanitário em certa área, é preciso tirar uma licencia ambiental, observando a 

Resolução CONAMA nº 001/86, que instituiu a obrigatoriedade do Estudo de 

Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (Rima) para as 

atividades que alterem o ambiente.  

 

2.4 Impactos ambientais causados pelos vazadouros (lixões) 

 

O manejo e a disposição incorreta dos RSU causam ou podem gerar 

sérios danos ao meio ambiente. Esse problema é de difícil solução, pois a 

maioria dos municípios brasileiros presta um serviço de coleta que não 

presume a separação dos resíduos na fonte (IBGE, 2006, MUCELIN; 

BELLINI, 2008; POSSAMAI et al., 2006). 
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Existem várias áreas para o destino final dos RSU, contudo a PSNB 

(2008) revelou que os vazadouros a céu aberto (lixões) ainda constituíram o 

destino final dos Resíduos Sólidos em 50,8% dos municípios brasileiros. 

Sendo então os lixões, locais que mais difundem a poluição, podendo 

acarretar a contaminação do solo, do ar e das águas, por não oferecer 

infraestrutura que garanta a integridade do meio ambiente.  

Os resíduos lançados em lixões acarretam problemas de saúde 

pública, como a proliferação de vetores de doenças (moscas, mosquitos, 

baratas, ratos), geração de gases que causam odores desagradáveis e 

intensificação do efeito estufa: 

 
Em termos ambientais, os lixões agravam a poluição do ar, do 

solo e das águas, além de provocar poluição visual. Nos casos 
de lançamento de resíduos em encostas, é possível ainda 
ocorrer a instabilidade dos taludes pela sobrecarga e absorção 

temporária da água da chuva, provocando deslizamentos. Em 
termos sociais, os lixões a céu aberto interferem na estrutura 
local, pois a área torna-se atraente para as populações de baixa 

renda do entorno, que buscam, na separação e comercialização 
de materiais recicláveis, uma alternativa de trabalho, apesar das 
condições insalubres e subumanas da atividade (FEAM, 2010, p. 

9). 

 

Observe QUADRO 9 e veja alguns dos tipos de poluições gerados pela 

disposição incorreta de RSU em vazadouros. 

 
QUADRO 9 

Tipos de poluição geradas pelos RSU 

Tipos de poluição 
gerada pelos 

vazadouros (lixões) 

Características  

Poluição do solo Ocorre pela disposição imprópria de toneladas de RSU durante 
anos. Sendo o chorume o principal agente poluidor. A área utilizada 
para o recebimento dos resíduos, mesmo depois de desativadas, 

apresenta alto poder de poluição. Não se aconselha o uso dessas 
áreas para o plantio de culturas empregadas na alimentação.  
 

Poluição das águas 
superficiais e 
subterrâneas  

Quando substâncias presentes nos resíduos (chorume) entram em 
contato com as águas superficiais e as subterrâneas, provocam a 
poluição física, química, bioquímica e a biológica. 

 

Poluição do ar  
 

Todos os efluentes gasosos particulados emitidos para a atmosfera, 
como poeira suspensa, cheiro desagradável e efeito irritante de 

algumas substâncias voláteis, fumaça e cinzas produzidas pela 
queima, etc. 

Poluição visual Causada por todos os Resíduos Sólidos dispostos 

inadequadamente (à margem das rodovias, nos vazadouros, em 
terrenos baldios etc.), provocam a poluição visual 

Fonte: AZEVEDO et al., 2001.  
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A FIG. 7 apresenta um esquema dos principais problemas ambientais 

gerados pela indisposição indevida do RSU.  

 

 

FIGURA 7 - Dinâmica do fluxo de contaminantes do lixo através do meio ambiente 

Fonte: REVISTA PENSAR CONTÁBIl, 1998 

 

Segundo a FEAM (2010) é frequente em relação aos vazadouros 

(lixões), episódios amplamente indesejáveis (ver FIG. 7), como: 

 A presença de animais;  

 Problemas sociais e econômicos com a existência de catadores 

(retiram dos lixões sua renda, além de muitos residirem no próprio 

local).  
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FIGURA 8 - Esquema ilustra os principais impactos ambientais causados pelos lixões 
Fonte: FEAM, 2010. 

 

Ressalta-se que apesar do chorume e dos gases serem os grandes 

responsáveis pelos impactos ambientais gerados pela degeneração dos 

RSU, se conhece outros problemas associados com a disposição incorreta 

dos RSU (FEAM, 2010), entre eles incluí-se: 

 A produção de fumaça e odores desagradáveis; 

 A agressão estética à paisagem natural; 

 Os riscos de incêndio e intensificação do efeito estufa; 

 O aparecimento de catadores precariamente organizados, inclusive 

crianças; 

 A desvalorização imobiliária das vizinhanças. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 

 

O município de Montes Claros está localizado no norte de Minas 

Gerais (ver FIG. 10), situando se na Bacia do Alto Médio São Francisco. 

Possui uma área total de 3.576,76 km², enquanto sua sede ocupa área de 97 

km² (PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTES CLAROS-PMMC, 2006). 

Atualmente a sede de Montes Claros é considerada um grande pólo de 

desenvolvimento do Norte mineiro, e vem exercendo importante papel nas 

atividades comerciais, industriais, prestações de serviços, além de também 

ser um pólo universitário. Assim desempenha uma evidente influência sobre 

as cidades circunvizinhas (PMMC, 2006). 

A coleta de RSU é feita pela PMMC, antes executada apenas pela 

Empresa Municipal de Serviços, Obras e Urbanização (ESURB), atualmente 

feita também pela Empresa Privada REVITA. 

Para a realização desse trabalho, utilizou-se uma pesquisa de campo 

de natureza descritiva / exploratória dos vazadouros a céu aberto (lixões) dos 

bairros Vera Cruz, Morada do Parque, Jardim Alvorada, Novo Delfino e 

Renascença, na cidade de Montes Claros – MG, no período de Fevereiro à 

Maio de 2011. 

Foram utilizadas como técnicas de pesquisa a observação 

assistemática que, segundo Lakatos e Marconi (1991), “consiste, recolher e 

registrar os fatos da realidade sem que o pesquisador utilize meios técnicos 

especiais ou precise fazer perguntas diretas” (p. 192). Mesmo sem teste que 

antecipasse a pesquisa, uso da fotografia, durante a observação de campo, 

possibilitou o seu registro visual.  

Entretanto buscou-se observar os vazadouros de maneira que 

ficassem geograficamente descentralizados, a fim de observar como e qual 

seria o tipo de RS encontrados nos bairros escolhidos. A observação das 

áreas de disposição inadequada dos RSU se deu por visita de campo nos 

locais escolhidos, onde foi feito vários registros fotográficos. Essas foram 

escolhidas de maneira aleatória, observando apenas as imagens que fossem 

mais relevantes para esse estudo, a fim de facilitar o diagnóstico posterior da 

área.  
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Após conhecer tais pontos e seu entorno, buscou-se por meio do 

Google Earth (2011) as imagens de satélite dos locais de estudo, 

possibilitando assim demarcar os pontos onde foi observada a presença dos 

RSU. 

A amostra se deu nas regiões: Norte, Nordeste, Sul, Sudoeste e 

Sudeste, onde se encontram os respectivos bairros: Renascença, Vera Cruz-, 

Jardim Alvorada, Morada do Parque e Novo Delfino. Não foi contemplada 

toda a cidade de Montes Claros, uma vez que qualquer lote vago está sujeito 

a se tornar mais um local de disposição incorreta de RSU, além de requerer 

um estudo mais detalhado.  

Supõe-se que, por falta do acondicionamento correto dos RSU, eles 

não são coletados pelos caminhões compactadores, sendo assim certos 

moradores despejam indevidamente tais resíduos nos vazadouros 

clandestinos (lixões) gerando problemas ambientais.   

A problemática do estudo partiu-se da identificação das áreas 

acometidas pelos vazadouros clandestinos. Como já dito, a escolha das 

amostras se deu ao acaso. As regiões observadas foram numeradas como 

mostra a FIG. 9 para facilitar a discussão. A região 1 corresponde ao bairro 

Renascença, 2 Vera Cruz, 3 Novo Delfino, 4 Jardim Alvorada e 5 Morada do 

Parque.  
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FIGURA 9 - Mapa urbano da cidade de Montes Claros apresenta o universo pesquisado 
Fonte: Prefeitura Municipal de Montes Claros, adaptado pelo autor. 

 

Buscando apresentar um retrato fiel do estudo, foi feita uma revisão 

bibliográfica e optou-se por uma pesquisa de campo de natureza descritiva/ 

exploratória, utilizando uma abordagem qualitativa. Esta última por sua vez 

pode “aumentar a familiaridade do pesquisador com o ambiente, fato ou 

fenômeno, para realizações de uma pesquisa futura mais precisa ou 

modificar e classificar conceitos” (LAKATOS; MARCONI, 1991, p. 188).   

Ambas são estudos exploratórios que segundo os mesmos autores 

(1951) têm objetivo de descrever o fenômeno, que no caso retrata os locais 

onde se situam os grandes lixões. Em seguida, o estudo prosseguiu por meio 
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da observação, que é uma técnica utilizada para obter aspectos da realidade, 

de acordo com a metodologia Lakatos; Marconi (1991) 

 

A observação ajuda o pesquisador a identificar e obter provas a 

respeito de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm 
consciência, mas que orienta seu comportamento. Desempenha 
papel importante nos processos observacionais, e o contexto da 

descoberta, e obriga o investigador a um contato mais direto com 
a realidade. É o ponto de partida de investigação social. 
(LAKATOS; MARCONI 1991, p. 191) 

 

Os fatos foram examinados de forma individual e participante por meio 

de visitas aos locais amostrados. A característica do universo pesquisado se 

diferencia pela diversidade de Resíduos Sólidos encontrados nos vazadouros 

(lixões) dos bairros Vera Cruz, Morada do Parque, Jardim Alvorada, Novo 

Delfino e Renascença. 

A partir de tais procedimentos, realizou-se a análise reflexiva dos 

dados e informações. Posteriormente foram dispostas as considerações 

finais sobre o estudo. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 O Município de Montes Claros 

 

 

FIGURA 10 – Mapa da localização de Montes Claros 

Fonte: IBGE, 2000  

 

4.2 Gestões dos Resíduos Sólidos no Município de Montes Claros  

 

Segundo os dados do IBGE a população de Montes Claros é de 

361.915 habitantes. Considerando a média per capita estimada neste estudo, 

é gerado diariamente cerca de 488,7 toneladas de Resíduos Sólidos. Mas 

apenas pouco mais de 270 tonelada de RSU são coletados. (EVANGELISTA, 

2008). 

Por se tratar de uma cidade pólo do norte de Minas Gerais, ainda 

enfrenta sérios problemas quanto à destinação correta de seus RSU. Por 

faltar profissionais especializados na área de gerenciamento.  

Assim, a gestão dos Resíduos Sólidos é feita de forma 

descentralizada. A coleta é realizada três vezes na semana nos bairros e na 

região central é atendida diariamente, e o transporte do RSU é feita por meio 
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de caminhões tipo coletor compactador. Sendo então destinado ao aterro 

controlado.  

 

4.3 Análise das amostras 

 

Observando no mapa da FIG. 11, as áreas 1, 2, 3 e 5, nota-se uma 

seta azul em destaque, a mesma indica a presença de rios ou córregos 

próximo ao ponto de estudo. O lançamento de esgotos diretamente nos rios e 

a exposição de resíduos em lixões, isto é, a inadequada deposição de lixo, 

assoreamento dos corpos d’água e consequente diminuição das velocidades 

de escoamento das águas acarretam um sério problema, ligado a poluição e 

contaminação dos recursos hídricos. 

Na área 1 no bairro Renascença, como se vê na FIG. 11, está 

localizada entre a Avenida João Batista Cordeiro (direita), Rua Raimundo 

Fernandes Dias (Esquerda) e rua “C” (acima). Nessa imagem nota-se dois 

espaços circundados por uma linha representando os vazadouros. Também é 

possível ver uma linha azul por onde passa o córrego do Cintra. Observa-se 

que quase toda área da amostra está cercada por residências.  

 

 
 

FIGURA 11 - Vista aérea de parte do bairro Renascença, evidenciando as áreas de  
  disposição incorreta dos RSU 

Fonte: Google Earth (2011). 
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Com base na FIG. 12 observou-se grandes quantidades de entulhos, 

proveniente da construção civil. Contudo também estava presente no local 

um volume considerado de outros resíduos, como sacolas, colchões, restos 

orgânicos dos mais variados, garrafas PET, vidro, pilhas, partes automotivas, 

metais, papéis, entre outros. Observou-se nessa área uma grande poluição 

visual3, resultante da ação desordenada do homem (CASTANHEIRO, 2009). 

Há também nessa área uma poluição do solo que, pode estar contaminado, 

pois ali também foram encontrados objeto como pilhas (ver FIG. 12) e 

lâmpadas fluorescentes, além do que o próprio RSU gera o chorume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

3 Poluição visual é a desarmonia ou degradação visual geradora de desequilíbrio do meio 

ambiente artificial - cidade e paisagem urbana (CASTANHEIRO, 2009). 
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FIGURA 12 - Vazadouro do Bairro Renascença e os resíduos dispostos 
Fonte: Arquivo pessoal do autor, 2011.  
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Constata-se a presença de moscas e outros insetos, que podem 

veicular várias doenças. Há também a poluição através da queimada dos 

resíduos, feita pelos próprios moradores que buscam reduzir o volume e mau 

cheiro presente. 

No entorno do vazadouro do Bairro Renascença, como se vê na FIG. 

13, passa o Córrego do Cintra, que vem de sua montante com altas cargas 

de poluentes, isso é evidente devido à coloração escura da água e do seu 

forte cheiro exalado.  

 

 
 
FIGURA 13 - Córrego Cintra no Bairro Renascença; seu entorno e vários resíduos apontados  

pelas setas amarelas 
Fonte: Arquivo pessoal do autor (2011).  

 
Acredita-se que esse córrego ainda recebe mais poluentes 

provenientes do vazadouro em períodos de chuvas, além dos diversos 

materiais, como lâmpadas fluorescentes, jogados pelos próprios moradores 

na margem e no próprio rio.  

A área 2 localiza-se no bairro Vera Cruz, cujo vazadouro observado 

situa-se entre as ruas Nilo Peçanha (direita), João Afonso de Carvalho 
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(acima), a Avenida Dulce Sarmento (abaixo) e do lado esquerdo se encontra 

a linha férrea, como se observa na FIG. 14.  

 

 

FIGURA 14 - Vista aérea de parte do bairro Vera Cruz, evidenciando as áreas de disposição 
incorreta dos RSU 

Fonte: Google Earth (2011). 

 
A FIG. 14 retrata a vista aérea do Bairro Vera Cruz. Nela foram 

demarcados alguns pontos relevantes, foi realizado um círculo vermelho a fim 

de delimitar a área onde são depositados os RSU de forma incorreta. As 

setas amarelas visam marcar alguns pontos exatos onde observou tais RSU. 

Nessa mesma imagem é apontado com setas azuis o local por onde percorre 

o córrego Cintra.  

Esse vazadouro se caracteriza por apresentar um maior volume de 

resíduos de origem domiciliar comum e especial (ver FIG. 15).  

Foi encontrado nessa área: pneus, vidros, restos de construção, pilhas, 

papéis, eletrodoméstico danificado, pedaços de móveis, entre outros. 

Também se observa a presença de animais mortos, queimadas e crianças 

brincando em meio à sujeira.  
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FIGURA 15 - Vazadouro do Bairro Vera cruz e os resíduos dispostos incorretamente 
Fonte: Arquivo do autor (2011). 
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Nesse Bairro (FIG. 15), além da poluição visual e do solo, acontece a 

poluição atmosférica gerada pelas queimas, e uma possível contaminação 

das águas superficiais, em especifico a do córrego Cintra. Observa-se ainda 

a presença de crianças brincando, sujeitas a doenças advindas dos resíduos 

e também animais mortos no local. 

A disposição dos Resíduos Sólidos nessa área é desordenada 

chegando atingir a linha férrea. O que pode acarretar acidente com as cargas 

que são transportadas diariamente. 

A área 3 da pesquisa é o bairro Novo Delfino. Nessa área há vários 

vazadouros observados, esses se situam próximos às obras do futuro 

Estádio Municipal e a uma Área de Preservação Ambiental, visualiza-se na 

FIG. 16. 

 

 

 
FIGURA 16 - Vista aérea de parte do bairro Novo Delfino, evidenciando as áreas de disposição 
incorreta dos RSU 
Fonte: Google Earth (2011). 

Os vazadouros presentes na área 3 apresentam características 

semelhantes ao descrito no bairro Renascença, em se tratando da 

composição dos Resíduos Sólidos. Também existe no local a poluição do 

solo, do ar, da água e a visual. No entanto os danos observados nessa área 
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podem ser considerados graves, por haver uma Área de Preservação 

Ambiental - APA (FIG.16 e 17) que deveria ter uma fiscalização permanente 

juntos aos órgãos responsáveis4. 

 
 
FIGURA 17 - Vazadouros do Bairro novo Delfino e os resíduos dispostos incorretamente 
Fonte: Arquivo do autor (2011). 

 

Dentro da APA percorre o Córrego dos Melancias. Esse ainda não 

apresenta suas águas tão poluídas quando se comparado visualmente com o 

                                                             

4 Quando falamos em fiscalização ambiental, a tarefa cai sobre União, Estados, Distrito Federal 

e Municípios. O CONAMA – Conselho Nacional do Meio Ambiente – tem como missão estudar e 

propor novas diretrizes de políticas ambientais, além de avaliar normas e padrões de controle 

ambiental. É esse órgão o responsável, por exemplo, para o licenciamento de atividades 

poluidoras e a realização de EIA-RIMA (Estudo de impacto ambiental). O Ministério do Meio 

Ambiente é o órgão central da estrutura. Abaixo dele está o IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. Este é o responsável pela execução das 

principais políticas e diretrizes a respeito do meio ambiente. Como exemplo de sua atuação, o 

IBAMA licencia atividades que digam respeito a terras indígenas, áreas protegidas, material 

radioativo, energia nuclear, etc. Em nível mais local, as secretárias do Meio Ambiente de 

Estados e Municípios são responsáveis por legislar e atuar na proteção sobre o meio ambiente. 

Assim, com a conscientização de que todos são responsáveis pelo ambiente, e com a ajuda dos 

diversos órgãos públicos, é possível que a pratica da fiscalização ambiental seja feita 

plenamente (LANGANKE, [2013?]). 
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Córrego Cintra na altura do Bairro Renascença. Contudo ele já está em 

processo de degradação, visto que a sua mata ciliar já encontra 

comprometida, além do mais foi observada a presença de RSU dentro desse 

córrego (FIG. 18). 

  

FIGURA 18 - Vista do Córrego das Melancias no Bairro Novo Delfino 
Fonte: Arquivo do autor (2011). 

 

No Bairro Jardim Alvorada, considerada como área 4, localiza-se o 

vazadouro nas proximidades da Penitenciária Municipal e da Praça Nossa 

Senhora Aparecida (ver FIG. 19). 
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FIGURA 19 - Vista aérea de parte do bairro Jardim Alvorada, evidenciando as áreas de 
disposição incorreta dos RSU 
Fonte: Arquivo do autor (2011). 

 

Os Resíduos Sólidos dispostos indevidamente no Bairro Jardim 

Alvorada se assemelham àqueles observados nos Bairros Renascença e 

Novo Delfino, entretanto nessa área constatou-se que havia um volume muito 

maior de entulhos (FIG. 20). Isso representa um enorme problema para a 

população que vive nesta região. 
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FIGURA 20 - As fotos mostram a disposição inadequado dos RSU no Bairro Jardim Alvorada 

Fonte: Arquivo do autor (2011). 

 

As imagens da figura acima podem ser retratadas a de acordo com 

Teixeira (2010), quando diz que: 

 

Foram retirados de pontos de deposição irregular de Resíduos 
Sólidos em Montes Claros no ano de 2005, cerca de 120.000 
toneladas de entulho de construção civil. Uma média de 8255,11 

m³ ou 9.906,13 toneladas de entulho retirado de vias públicas, 
logradouros e áreas vazias por mês (TEIXEIRA, 2010, p.64). 

 
Ainda de acordo com Nunes em reportagem publicado 19 de fevereiro 

de 2011 pelo jornal O Norte, relata que no dia ocorreram inúmeras 

reclamações ao poder público por parte da população quanto à coleta de lixo 

do bairro. 

 

23 de outubro de 2010 moradores do bairro Jardim Alvorada 

procuraram a sua redação a fim de cobrar da prefeitura limpeza 
e retirada de lixo e entulho daquele local [...] e passado cinco 
meses da presença da reportagem no local, a situação piorou 

ainda mais, segundo o presidente da associação de moradores.  
A situação chegou ao ponto do lixo invadir a Avenida Norte e a 
Rua Chiquinho Viriato. Vários pedidos já foram encaminhados à 

secretaria de serviços urbanos (NUNES, 2011, s/p). 

 



 68 

Corroborando com o fato de o problema dos resíduos nesta região 

acontece há vários anos. Até o presente estudo nenhum dos resíduos ali 

dispostos foram retirados.  

A poluição visual e atmosférica, como verificado ocorrência de 

queimadas, foram os dois maiores impactos observados no Bairro Jardim 

Alvorada, bem como a poluição do solo. Essa região pode ser considerada 

um excelente abrigo para vários animais peçonhentos, como escorpiões. 

Essa área assim como a dos bairros Renascença, Vera Cruz e Novo Delfino 

consiste num excelente local para proliferação do mosquito transmissor da 

dengue, uma vez que podem armazenar água em pneus ali jogados. 

Na área 5 foi observado o vazadouro localizado no Bairro Morada do 

Sol, situado na Avenida professor Waldir Rameta, como se vê na FIG. 21. 

 

 
 
FIGURA 21 - Vista aérea de parte do Bairro Morada do Sol, evidenciando as áreas de disposição  

  incorreta dos RSU  

Fonte: Arquivo do autor (2011). 

 
O vazadouro do Bairro Morada do Sol apresenta características 

semelhantes aos resíduos observados no bairro Vera Cruz, contudo foi 

encontrada uma quantidade significativa de lâmpadas fluorescentes (FIG. 
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22). Podendo ocorrer a contaminação do solo por Mercúrio (Hg-metal 

pesado). 

 

 
FIGURA 22 -  Evidências dos materiais dispostos incorretamente no Morada do Sol 

Fonte: Arquivo do autor (2011). 

 
No local foi observado grande quantidade de papéis, material de 

tecnologia, pneus, várias garrafas de produtos de limpeza, entre outros. Foi 

encontrado no local duas garrafas PETs contento um líquido de cor 

amarelada, não foi identificado. Os resíduos possuem produtos (plástico, 

papel, caixas) que tem potencial para serem reaproveitados5 e/ou reciclados. 

Isso pode explicar a presença de catadores naquele local.  

Assim como nas outras áreas, foi possível perceber que a área 

apresenta sérios problemas relacionados à poluição visual, do solo, do ar e 

                                                             

5 Todo o tipo de materiais pode ser reutilizado. Isto deve-se ao fato de a reutilização de materiais 

apenas pressupor das boas condições dos mesmos. Deste ponto de vista até mesmo uma barra 

de ferro oxidado pode ser reutilizada para dar origem ao mais variado número coisas, desde que 

seja retirada a “ferrugem” (que não se trata de uma alteração ou processamento complexo do 

material, mas sim de uma limpeza) (BELGA, et al, [2011?]). 
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da água. A grande problemática refere se a presença do Parque Guimarães 

Rosa (Área de Preservação Permanente – APP). Pois assim como APA 

apresentada no Bairro Novo Delfino, essa área apresenta também uma falha 

na fiscalização. 

O rio Viera (FIG. 23) que passa pelo Parque Guimarães Rosa, também 

fica muito próximo dos Resíduos Sólidos depositados, estando sujeito a 

contaminação pelo chorume e por metais pesados, provenientes das 

lâmpadas fluorescentes. 

 

 
 
FIGURA 23 - Rio Vieira e sua degradação 
Fonte: Arquivo do autor (2011). 

 

Ainda de acordo com a FIG. 23, são jogados dentro do rio vários tipos 

de resíduos, principalmente sacolas plásticas, o que contribui para a 

degradação do mesmo. Isso evidencia a falta de fiscalização deste Parque. 

Ao analisar as amostras pode afirmar que os vazadouros dos bairros: 

Novo Delfino, Jardim Alvorada e Renascença ocorreu uma predominância de 

resíduos de origem especial, sendo observados grandes volumes de 

entulhos, entretanto também foi observada quantidade consideráveis de 
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resíduos domésticos. Já nos bairros Vera Cruz e Morada do Parque os 

Resíduos Sólidos ali encontrados apresentavam-se muito mesclados, não 

havendo nesses locais a predominância de um tipo de RS, mas sim uma 

grande variedade, dentre eles: pneus, animais mortos, lâmpadas 

fluorescentes, resíduos tecnológicos, papel, podas de jardim, vidro, isopor, 

entre outros. 

Infere-se que os vazadouros ou lixões podem ser definidos como 

sendo uma forma disposição final dos RSU, de maneira desordena, 

caracteriza pelo simples fato de descarregar sobre o solo os mais variados 

tipos de Resíduos Sólidos, sem observar nenhuma técnica e medidas de 

controle. Não visa proteger o meio ambiente ou à saúde pública, acarretando 

impactos negativos. Os lixões são considerados inadequados e ilegais, de 

acordo com a legislação brasileira (BARBOSA, 2004; FEAM, 2010) 
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5 CONCLUSÃO 

 

Depois de discutir sobre a realidade do RSU pode-se constatar que os 

resíduos constituem grande preocupação ambiental. Partiu-se da 

necessidade de perceber os danos ambientais causados por estes. Mapear 

tais áreas não foi difícil, pois em cada lugar surgia um espaço propicio para o 

despejo de RSU. No primeiro momento foi feito um estudo bibliográfico para 

entender o processo correto dos Resíduos Sólidos urbanos da sua origem 

até a sua disposição final. Notou-se que as modificações sociais e 

mercadológicas, fez com que a produção de resíduos aumentasse. Percorrer 

até onde as práticas se evidenciaram, ficava o ar de descaso e 

descompromisso.  

A disposição incorreta destes, traz malefícios à todos, gerando 

problemas ambientais, econômicos e sociais. Doenças, proliferação de 

insetos, poluição e/ou contaminação do solo e de rios que ali percorrem, com 

a chuva surge as enchentes gerando inundação. Deve haver políticas 

públicas, traçando uma gestão estratégica para diminuir a proliferação dos 

depósitos clandestinos de RSU. Como estratégias para uma possível 

minimização dos danos causados pelos vazadouros recomenda-se o 

cercamento do terreno (pelo dono, caso seja particular ou pela Secretaria 

Municipal se for espaço público).  

Outras estratégias pertinentes ao caso da cidade de Montes 

Claros, seriam:  

 Reativar a usina de reciclagem; 

 Incentivo à reciclagem; 

 O cadastramento dos carroceiros; 

 A conscientização dos moradores dos bairros, principalmente com 

relação aos rios e; 

 Maior rigor na fiscalização contra lixões clandestinos. 

 

Diante do estudo chegamos ao consenso, de que o lixo é um problema 

de toda a comunidade, uma vez que todos nós somos responsáveis pela sua 
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produção. Estamos acostumados ao desperdício, deveríamos produzir 

apenas coisas verdadeiramente necessárias e duráveis.  

Portanto, o gerenciamento eficaz dos Resíduos Sólidos Urbanos 

começa pela educação ambiental, possibilitando práticas mais conscientes 

de utilização, reciclagem e descarte dos materiais. Esse gerenciamento 

perpassa também pelo compromisso das administrações públicas com as 

políticas públicas e leis ambientais além da fiscalização efetiva dos 

desagravos ao meio ambiente. 
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