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Resumo 

Com um forte apelo mercadológico para o consumo, a aquisição de bens e objetos 

tornou-se uma rotina considerada normal para a população do século XXI. O reflexo 

dessa característica é a cultura dos “objetos descartáveis” que surgem com força em um 

mercado acelerado ávido pelo crescimento das vendas. A consequência de todo esse 

processo é a geração crescente de Resíduos Sólidos Urbanos, RSU, pelo             

cidadão-consumidor da ordem de 1 kg diariamente além dos diversos impactos dela 

provenientes. Após longa discussão no Congresso Nacional, foi promulgada a Lei 

Federal 12.305, Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, de 2010, dotou o país 

de um marco jurídico institucional referente à gestão e ao gerenciamento dos resíduos 

sólidos no território brasileiro que possibilita aos administradores públicos decidir de 

forma objetiva e seguir uma direção sustentável em relação à questão de RSU. O 

presente trabalho analisou o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos no 

município de Andrelândia – MG, localizado a aproximadamente 150 km de Juiz de Fora 

e utilizou, ademais, o Índice de Qualidade Aterros de Resíduos, IQR, concebido pela 

Companhia de Saneamento Ambiental, CETESB, com objetivo de avaliar as 

características locais, infraestruturais e operacionais de aterros sanitários, através de 

levantamento de informações específicas do sítio de destinação final de RSU. Para a 

realização desse estudo, obtiveram-se informações junto ao poder público local – 

Prefeitura de Andrelândia, sobre as etapas do Gerenciamento de RSU efetivamente ali 

realizadas. As informações obtidas foram utilizadas para analisar a sustentabilidade das 

ações desenvolvidas em Andrelândia e sugerir modificações que possam aperfeiçoar a 

gestão de RSU com vistas à redução dos custos e melhoria da qualidade de vida da 

população, além de situar ambientalmente, através do IQR, as características do Aterro 

Sanitário de Andrelândia.  
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1 INTRODUÇÃO 

A população mundial vem crescendo de forma gradual em um processo, até então, 

permanente. Entretanto, esse crescimento não ocorre com taxas constantes, pois em 

cada época da História observam-se tendências e costumes diferenciados que norteiam o 

estilo de vida da população e seu próprio crescimento. Outra característica que 

influencia o incremento populacional é o nível da atividade econômica do país 

juntamente com o nível de informação por ele acessado. Esses podem ser 

compreendidos como alguns dos fatores intervenientes nas disparidades de crescimento 

demográfico em todo o mundo. Segundo dados do site Worldometers (2014), 

Organização Não Governamental, (ONG) conduzida por uma equipe internacional de 

pesquisadores e voluntários com o objetivo de tornar as estatísticas mundiais 

disponíveis em um formato estimulante e em tempo considerado on line, a população 

mundial atual é de mais de sete bilhões e duzentos e cinquenta milhões de habitantes. 

Ressalta-se que a ONG Worldometers foi considerada como um dos melhores sites 

gratuitos de referência por parte da American Library Association (ALA). 

Percebe-se que o incremento da população promove demandas crescentes por inúmeros 

bens e serviços que, em última análise, acionam de forma pouco ou não sustentável, a 

teia de recursos naturais que por seu turno faz emergir graves problemas econômicos, 

ambientais e sociais com consequências hostis às comunidades urbanas globais. São 

notórios os impactos advindos das referidas demandas. Contudo, as sociedades 

subdesenvolvidas, ditas modernamente emergentes, como a brasileira, sofrem de forma 

mais intensa em função da inexistência de investimentos estruturais e de infraestruturais 

no país. 

No Brasil, segundo o último censo realizado em 2010 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística, IBGE (2010), a população brasileira era de 190.732.694 

pessoas. Porém, segundo projeções do mesmo órgão, atualmente há no Brasil mais de 

203 milhões de habitantes (IBGE, 2014). A taxa de crescimento populacional do país 

foi de 0,84% no ano de 2014 segundo a mesma fonte. Informações referentes ao Estado 

de Minas Gerais se assemelham muito, em termos de crescimento populacional, àquelas 

do Brasil. A população do estado mineiro é de mais de 20,77 milhões de habitantes e 

sua taxa de crescimento de 0,68% para o ano de 2014.  
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A ausência de planejamento urbano (saúde, saneamento, resíduos sólidos, educação, 

transporte, uso e ocupação do solo, entre outros) promove a ocupação desordenada dos 

espaços municipais, favorece o crescimento de zonas de submoradia, desorganiza o 

trânsito, contamina mananciais, aumenta os riscos sociais, ambientais e econômicos, 

desqualificando a cidadania e reduzindo a qualidade de vida das populações.  

O capitalismo, em sua versão moderna, impõe um forte apelo mercadológico para o 

consumo: “Compre e seja feliz”, “Não se deprima, vá ao Shopping Center”. A aquisição 

de bens e produtos tornou-se a rotina considerada normal, filosofia, doutrina e princípio 

de vida para parte da população, que busca de maneira visceral a satisfação de seus 

desejos com a rapidez habitual que caracteriza a sociedade do século XXI. O reflexo 

dessa característica é a cultura dos “objetos descartáveis” que surgem com força em um 

mercado acelerado ávido pelo crescimento das vendas, que, via globalização, influencia 

todo o mundo.  

Assim, a associação do crescimento populacional à cultura do consumo como fim em si 

mesmo, à aparência que substitui a essência na modernidade do século XXI que orienta 

o capitalismo e move milhões de dólares, alcança-se o “objetivo” explícito nos dias 

atuais: a geração percapita crescente de Resíduos Sólidos Urbanos, RSU ao longo da 

vida do cidadão-consumidor, desde seu nascimento até sua morte e as dificuldades para 

gerenciá-lo sistemática e sustentavelmente em todas as suas etapas. 

Considerando-se adicionalmente os processos pouco ortodoxos de planejamento urbano 

em muitas regiões brasileiras, isto é, planejamento inadequado ou mesmo inexistente, 

todo esse mecanismo engatilhado pelo consumo certamente irá gerar problemas 

socioambientais e econômicos em escala certamente muito significativa. Onde o 

crescimento populacional e a geração crescente de RSU não forem bem estudados, 

compreendidos, minimizados e planejados em um processo contínuo, a população 

afetada corre o risco de viver em condições sub humanas de habitação, com moradias 

sem qualquer infra estrutura, com difícil acessibilidade ocasionando a falta de 

saneamento básico, que entre eles, se encontra o manejo de RSU. Com a questão do 

saneamento por resolver ou parcialmente suspensa no país, o meio ambiente estará 

sujeito à contaminação e à poluição.  Com isso a comunidade atingida por esses fatores 

externos fica submetida às doenças ocasionando maiores problemas à saúde pública. 
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Deste modo, o crescimento populacional vincula-se inexoravelmente ao consumo de 

bens. Por sua vez, como referido anteriormente, uma das consequências desse consumo 

exagerado e inconsequente, apologia da modernidade, é a geração de Resíduos Sólidos 

Urbanos. É essa relação – crescimento populacional versus consumo, que patrocina um 

vínculo que potencialmente provoca inúmeros impactos econômicos, ambientais e 

sociais para o país, estados e efetivamente para os municípios onde os resíduos são 

gerados. Cabem, portanto os seguintes questionamentos: Como garantir recursos 

financeiros, tecnológicos e humanos que propiciem a sustentabilidade da Gestão e 

Gerenciamento de RSU? Como garantir, fundamentalmente, a mudança de hábitos da 

população, o elo fraco que leva à degradação da qualidade ambiental provocada pelo 

desleixo das políticas públicas no que se refere à limpeza urbana? Quem suja os 

logradouros públicos? Quem “colmata” as redes pluviais?  

De tal modo, se um país, estado e especialmente um município específico não antecipar 

seu planejamento urbano, e em especial referente aos Resíduos Sólidos Urbanos – RSU 

– via Plano Diretor de RSU, estará fadado a enfrentar situações ambientais, econômicas 

e sociais, multiimpactantes. 

Segundo o jornal The Economist online (2012), a totalidade de resíduos sólidos mundial 

diária produzida pela população urbana – grande maioria dos resíduos gerados – é de 

1,3 bilhões de toneladas por ano, ou cerca de 1,2 kg por dia para cada habitante das 

cidades. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU (2014), 50% da população 

mundial reside nas áreas urbanas. Segundo a mesma fonte, a projeção para o ano de 

2050 é de que mais de 70% da população viverá nas cidades. As previsões otimistas dão 

conta de que o valor total de RSU mundial deverá alcançar 2,2 bilhões de toneladas em 

2025. Considerando-se a população do Brasil, país dito emergente, em termos 

aproximados de 203 milhões e sua geração percapita diária média de 1 kg, geram-se 

mais de 200 mil toneladas de resíduos diariamente: um número que parece ser 

astronômico de produção de resíduos sólidos tendo em vista as considerações iniciais 

mencionadas, os inúmeros impactos decorrentes da inadequada Gestão e Gerenciamento 

de RSU, bem como a preocupação das administrações públicas e crescente 

conscientização e sensibilização das sociedades mais desenvolvidas em relação o meio 

ambiente e a busca do desenvolvimento sustentável, tornou-se inevitável à criação de 
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Leis que regulamentam e norteiam os procedimentos e as ações relacionadas ao trato 

com Resíduos Sólidos Urbanos no âmbito nacional. 

A promulgação da Lei Federal 12.305, Política Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 

em Agosto de 2010, dotou o país de um marco jurídico institucional referente à Gestão 

e ao Gerenciamento dos Resíduos Sólidos. Um dos princípios fundamentais da referida 

lei, dentre vários, refere-se a não geração de resíduos, conceito fundamental para a 

sustentabilidade ambiental, econômica e social. Considerando-se ainda que, no país, 

aproximadamente 58% dos RSU coletados possuem destinação adequada (ABRELPE, 

2012), a PNRS também determinou o fechamento de todos os lixões, forma 

extremamente hostil de destinação final dos Resíduos Sólidos, causando poluição tanto 

visual, olfativa e ambiental, até Agosto de 2014. Ressalta-se que este prazo está 

ultrapassado e foi proposto pelo Senado Nacional para 2018, porém foi vetado pelo 

presidente em exercício. O que se pode concluir que os municípios que cometerem as 

infrações previstas em Lei poderão ser devidamente punidos. 

Considerando-se apenas variáveis técnicas, sociais, e econômicas, sem observações 

referentes ao consumo sustentável, o consenso atual acerca da destinação final dos RSU 

que minimiza os impactos ambientais são os aterros sanitários. Com esse objetivo, o 

estado de Minas Gerais criou, no ano de 2001, um programa denominado “Minas sem 

Lixão”, que pretende promover e fomentar a não geração, o reaproveitamento, a 

reciclagem e a disposição final adequada dos Resíduos Sólidos no estado, o que vai ao 

encontro da PNRS em termos de metas ali estabelecidas. Ressalta-se que o indicador 

mais recente referente ao ano de 2014 (FEAM, 2015) mostra que 264 dos municípios 

mineiros ainda possuem lixões. 

Tendo como fundamento toda a questão que envolve o gerenciamento dos RSU, o 

crescimento populacional e expectativas daí decorrentes em termos de uso dos recursos 

naturais, fica evidente a necessidade de estudos, pesquisas e incentivos financeiros 

direcionados à Gestão e Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos, já que, 

sabidamente, afetam o bem estar da população.  

Além do notório beneficio ao bem estar de toda a população, o investimento em 

saneamento promove contenção financeira por parte dos cofres públicos considerando 
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que ao se investir em saneamento, indiretamente investe-se, também em saúde pública. 

Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS, a cada dólar/real investido em saúde 

preventiva (incluindo-se saneamento básico) economiza-se algo entre três e cinco 

dólares/reais com a saúde terapêutica, como atendimento em hospitais e em postos de 

saúde.  

Logo é preciso encontrar soluções para o Gerenciamento dos RSU que incluem, entre 

muitos aspetos, a diminuição sistemática da produção de resíduos e a minimização do 

seu impacto no meio ambiente de maneira a promover a sustentabilidade das atividades 

humanas e qualidade ambiental através da integração de medidas ajustadas sobre a 

valorização dos resíduos, a minimização dos riscos associados à sua eliminação e a 

educação, comunicação e sensibilização da sociedade em geral sobre a sua participação 

na estratégia de minimizar o impacto da geração. 

Considerando-se o contexto apresentado, este trabalho pretende estudar as etapas do 

Gerenciamento de RSU no município de Andrelândia localizado aproximadamente 150 

km de Juiz de Fora, com uma população de cerca de 12 mil habitantes. Ademais, 

objetiva-se analisar a gestão e planejamento relacionados aos RSU desenvolvidos 

naquele município, comparando-os com as propostas mais recentes inseridas na 

legislação e aceitas por organismos oficiais relacionados aos Resíduos Sólidos Urbanos. 

Pretende-se ainda sugerir ações que busquem sustentabilidade ambiental, econômica e 

social desta área de conhecimento. 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo Geral 

O objetivo geral desse estudo é analisar o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos 

no município de Andrelândia – MG, avaliar a sustentabilidade das ações desenvolvidas 

e sugerir potenciais modificações que possam otimizar a gestão de RSU com vistas à 

redução dos custos e melhoria da qualidade de vida da população local.   

2.2 Objetivos Específicos 

Este estudo tem como objetivos específicos: 

 Levantar informações oficiais e científicas acerca do gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos e de temas correlatos a serem abordados neste trabalho; 

 Levantar, junto à Prefeitura de Andrelândia, informações sobre a gestão local de 

RSU e suas etapas do gerenciamento como: coleta, acondicionamento, 

transporte, limpeza pública que inclui varrição, capina, entre outros. 

Adicionalmente, pretende-se obter dados referentes à composição gravimétrica e 

tipologia dos resíduos coletados bem como informações sobre o Aterro Sanitário 

do município e da Unidade de Triagem e Compostagem – UTC. 

 Avaliar o desempenho do sítio de disposição final de resíduos sólidos de 

Andrelândia através do Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos, IQR 

proposto pela Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental – CETESB.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

A seguir são apresentadas de forma sucinta as diretrizes que fundamentam as principais 

ações a serem consideradas pelos poderes públicos de maneira a buscar a 

sustentabilidade da gestão de Resíduos Sólidos Urbanos, primeiramente serão 

apresentadas as legislações relacionadas ao gerenciamento dos RSU em nível federal, 

estadual e municipal. Adicionalmente será exposta as suas diversas etapas, a saber: 

acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e disposição final, além do Índice de 

Qualidade de Aterro de Resíduos, IQR, que é um indicador determinado pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB. 

3.1 Legislações Pertinentes 

A Lei Federal 12.305 de 02 de agosto de 2010, institui a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos – PNRS (2014). Um marco na história da legislação brasileira no que se refere à 

Gestão e ao Gerenciamento de Resíduos Sólidos, pois apresenta diretrizes aos gestores 

públicos de como encaminhar de maneira adequada e sustentável, as etapas relacionadas 

ao manejo dos Resíduos Sólidos Urbanos, a saber: acondicionamento, coleta, transporte, 

tratamento e destinação final.  

Adicionalmente, a Lei Federal discrimina a ordem de prioridades para a gestão de RSU: 

a não geração, a redução, a reutilização, a reciclagem e finalmente a disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos que visam, principalmente, melhorar a qualidade 

socioambiental dos municípios brasileiros. 

Para a implementação da PNRS, o legislador propõe princípios, objetivos e 

instrumentos que viabilizam a efetiva sustentabilidade do gerenciamento de RSU. Em 

suas definições, a Lei esclarece a diferença entre resíduos e rejeitos. Resíduo é todo 

material, substância ou objeto descartado das atividades humanas que são 

impossibilitados de ser lançados na rede pública de esgotos ou em corpos d’água e que, 

após ser devidamente tratados, possuem valor econômico agregado.  

Rejeitos, segundo a mesma Lei Federal, são todos os resíduos sólidos que após serem 

esgotadas todas as suas potenciais formas de tratamento, de reutilização e de 
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recuperação, tornam-se inviáveis economicamente, devem ser, enfim, encaminhados 

para um aterro sanitário.  

A PNRS também estabelece conceitos e definições sobre a logística reversa que é um 

procedimento no qual o resíduo sólido gerado por uma empresa, a ela retorne. Como o 

próprio nome diz, é um caminho inverso ao habitual, onde o fluxo tradicional 

corresponde à saída do produto da empresa/indústria e destinar-se ao consumidor final. 

A logística reversa, todavia, propõe que o produto, após utilizado durante sua “vida 

útil”, seja destinado ao fabricante, comerciante, importador ou distribuidor, para que 

seja dada a destinação final adequada ao resíduo. Segundo esta conceituação, o resíduo 

deve ser reutilizado, reaproveitado em seu ciclo produtivo ou até mesmo como matéria 

prima no processo original ou em outro processo de produção.  

A operacionalização da logística reversa corrobora a responsabilidade compartilhada, 

estabelecida igualmente na Lei Federal 12.305, que determina que todos envolvidos no 

ciclo de vida do produto, fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, 

consumidores, sejam responsáveis por minimizar o volume dos rejeitos gerados, reduzir 

os impactos causados ao meio ambiente e à saúde pública. 

Com relação ao Plano Nacional de Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 indica a 

responsabilidade da União por sua elaboração, submete ao Ministério do Meio 

Ambiente sua coordenação e impõe seu horizonte de validade de vinte anos. O Plano 

Nacional deverá apresentar um conteúdo mínimo que visa nortear, em escala federal, o 

Gerenciamento dos RSU. No citado Plano há ações fundamentais a serem 

desenvolvidas pelos poderes públicos para o cumprimento de seus objetivos. Como 

exemplo, pode-se citar a apresentação do diagnóstico da situação atual dos Resíduos 

Sólidos no país, metas de redução, reutilização e a reciclagem dos RSU, dentre outros. 

Determina prazo para a eliminação dos lixões como destinação final dos rejeitos e 

posturas públicas referentes ao controle e a fiscalização do manejo de RSU visando o 

controle social. 

A Política Nacional dos Resíduos Sólidos propõe diretrizes que vão ao encontro do 

desenvolvimento sustentável como base e justificativa de suas ações e a colaboração 

entre os diversos seguimentos da sociedade e entes federados envolvidos na geração de 
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Resíduos Sólidos. Reconhece que os RSU são dotados de valor econômico e considera 

as características locais, regionais, sociais, ambientais e econômicas, como itens 

imprescindíveis na Gestão e no Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. 

Numa escala mais específica, em Minas Gerais, a Lei Estadual 18.031 de Janeiro de 

2009, dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos - PERS/MG (BRASIL, 

2014) e se caracteriza pela semelhança com os pressupostos, objetivos e instrumentos, 

da Política Nacional dos Resíduos Sólidos no que se refere aos seus princípios básicos.   

A PERS/MG elabora um discurso mais peculiar sobre o Plano de Gestão Integrada de 

Resíduos Sólidos em nível estadual, que deverá ser formatado pelos municípios, os 

quais devem prioritariamente se organizar em forma de consórcios intermunicipais e 

elaborar o Plano de Gerenciamento que abranja os consorciados.  

Ademais, a Lei Estadual discrimina princípios e diretrizes essenciais para 

desenvolvimento qualificado do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 

PGIRS – que deverá apresentar informações específicas relacionadas ao tipo de resíduos 

gerados, aos procedimentos a serem adotados pelos prestadores de serviço de limpeza 

urbana (poderes públicos ou terceirizados), além das formas de participação da 

comunidade no processo de implementação, vistoria e controle social do próprio Plano.  

Com relação à legislação local, o município de Andrelândia possui a Lei n° 1.828/2012 

que dispõe sobre o Sistema Público de Coleta Seletiva Regular dos Resíduos Sólidos 

Domiciliares que incentiva a coleta seletiva e propõe diretrizes para sua realização bem 

como a integração das ações, a universalidade, a regularidade, a continuidade e a 

funcionalidade dos serviços públicos da coleta seletiva. A responsabilidade 

compartilhada, mencionada anteriormente pela PNRS entre o poder público e demais 

setores da sociedade também é reforçada pela legislação local, sendo de extrema 

importância para o adequado gerenciamento dos RSU.  

Como forma de melhorar a qualidade de vida da população, a referida Lei Municipal 

propõe que infrações praticadas por pessoa física ou jurídica relacionadas ao 

comportamento do cidadão com relação aos RSU estejam sujeitas a penalidades. Tais 

infrações podem variar desde conspurcar as vias públicas, praças públicas até o 
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descumprimento ou omissão das normas pelos usuários do sistema público de coleta 

seletiva e regular de resíduos. Ao agir em desacordo com a lei, o infrator primeiramente 

será advertido para posteriormente ser multado em conformidade com a legislação. Os 

valores alteram de acordo com cada natureza da infração, variando de 05 a 20 Unidades 

Fiscais do município. Vale ressaltar que uma Unidade Fiscal vale R$ 2,17. 

3.2 Etapas de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos 

A seguir são apresentadas informações referentes às etapas usuais que compõem o 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos e que são imprescindíveis na busca da 

sustentabilidade ambiental, econômica e social do sistema como um todo. As principais 

fases abordadas a seguir são: acondicionamento, coleta e transporte, tratamento e 

destinação fina dos RSU. 

De acordo com o Sistema Nacional de Informações Sobre Saneamento – SNIS existem 

quatro formas diferentes de órgãos gestores dos serviços de manejo de resíduos sólidos 

urbanos. E para o ano de 2013, dos 3572 municípios que responderam as questões 

propostas pelo SNIS, a grande maioria, 93,5% do total usam a administração direta, 

através de suas secretarias, departamentos ou setores para operar seus sistemas de 

limpeza urbana. As empresas públicas vêm em segundo plano e as autarquias em 

terceiro, com 3,5% e 2,3% respectivamente. Em quarto se apresenta as sociedades de 

economia mista com administração pública com apenas 0,8% do total. 

O Gráfico 1 apresenta a natureza jurídica dos órgãos gestores do manejo de RSU dos 

municípios participantes do SNIS-RS 2013. 
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GRÁFICO 1 – Natureza jurídica dos Órgãos Gestores do Manejo de 

RSU dos Municípios Participantes do SNIS-RS, 2013. 

Fonte: SNIS, 2013. 

 Administração Pública Direta, onde o próprio município arca com os serviços de 

manejo dos RSU, normalmente praticado em municípios de pequeno porte; 

 Empresa Pública, empresa com capital exclusivamente público; 

 Autarquias, empresas criadas pelo município para administrarem tal tarefa, 

possuem um orçamento próprio e uma estrutura independente; 

 Sociedade de Economia Mista com Administração Pública são empresas com 

participação tanto pública quanto privada, porém a administração é de 

responsabilidade do poder público. 

3.2.1 Acondicionamento 

Acondicionamento é a preparação do resíduo sólido para que seja facilmente 

manuseado nas etapas subsequentes do gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos. O 

acondicionamento mais usual em nível de Brasil são os sacos plásticos de 

supermercado. Também são utilizados contêineres de plásticos e metálicos. Cabe 

ressaltar que é uma etapa importante dos serviços municipais de limpeza urbana de 

responsabilidade do gerador do resíduo. Porém cabe ao município a responsabilidade de 

normatizar e legislar sobre o procedimento, de forma a otimizar, por exemplo, o 

tamanho dos recipientes, seu peso máximo, horários de exposição para a coleta, entre 

outros. 
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3.2.2 Coleta e Transporte (ABRELPE, 2012) 

Coleta e transporte são procedimentos realizados após os resíduos sólidos serem 

acondicionados adequada e corretamente, facilitando o seu manuseio. Estas duas 

próximas etapas do Gerenciamento dos RSU referem-se a coletar e transportar os 

resíduos para um possível tratamento ou para a sua destinação final. Para que a coleta 

seja eficiente é de extrema necessidade a participação da sociedade e especificamente 

do cidadão-gerador do resíduo, pois, como mencionado anteriormente, é dele a 

responsabilidade por seu acondicionamento e a apresentação dos resíduos nos locais e 

dias/horários que são feitas as coletas. É função do Poder Público garantir a 

regularidade da coleta dos resíduos e a universalidade do serviço prestado atingindo, 

como ideal, 100% da população.  

Para a realização da coleta e do transporte podem utilizar diferentes tipos de veículos 

próprios para tal fim, a saber: veículos com compactação e veículos sem compactação 

que se enquadram os caminhões basculantes convencionais, caminhões baú e carroças 

de tração animal para condições mais precárias economicamente. 

Ressalta-se que a seleção de um ou outro tipo de veículo coletor está associada a 

variáveis do tipo: disponibilidade financeira do município, topografia da região, 

quantidades e tipos de resíduos coletados.  

Igualmente relevante é a informação de que esta etapa do gerenciamento representa, de 

forma geral, a cerca de 50% dos recursos alocados para o gerenciamento como um todo.  

3.2.3 Tratamento 

3.2.3.1 Tratamento dos Resíduos Sólidos  

O tratamento dos resíduos sólidos é um conjunto de ações que tem como objetivo 

diminuir a quantidade e a periculosidade do material a ser disposto em um aterro 

sanitário. São inúmeras as vantagens de se fazer um tratamento adequado nos resíduos 

sólidos que atingem a esfera ambiental e a econômica. A questão ambiental se encontra 

nas diversas legislações que protegem o meio ambiente de receber diretamente os 

resíduos e a questão econômica se enquadra na redução dos custos provenientes da 

minimização de resíduos que realmente são encaminhados para o aterro sanitário. 



13 

 

Dentre as mais diversas formas de tratamento dos resíduos sólidos, a saber: reciclagem, 

incineração, compostagem, entre outras, é a reciclagem a mais frequentemente usada no 

Brasil. Nela se baseiam princípios industriais onde certos materiais como plástico, 

papel, vidro e metal, são recolocados de volta no mercado, tendo assim um aumento do 

seu valor agregado. Para o ano de 2009 o Brasil teve uma taxa de reciclagem para 

materiais específicos, tais como alumínio, papel e vidro de 38%, 46% e 47%, 

respectivamente. Ademais a taxa de reciclagem de PET alcançou a marca de 56% 

(ABRELPE, 2012). 

A reciclagem é o processo pelo qual um material é separado do lixo e reintroduzido no 

ciclo produtivo como matéria-prima e transformado em novo produto, seja igual ou 

semelhante ao anterior e podendo assumir características distintas das iniciais. A 

reciclagem de materiais tem uma aceitação em todo o mundo, dadas as suas vantagens 

econômicas, sociais e sanitárias. (Faria, 2002) 

Para que o resíduo chegue devidamente segregado é fundamental a participação dos 

geradores, uma vez que estes conseguem realizar a segregação na origem. E juntamente 

com uma coleta seletiva eficiente, que atinja grande parte das residências que façam tal 

ação, o resíduo chegado à unidade de triagem será melhor aproveitado para posterior 

encaminhamento para uma usina específica de reciclagem. 

3.2.3.2 Tratamento de Lixiviado 

Existem várias formas de se tratar o lixiviado/chorume, líquido extremamente tóxico 

proveniente da decomposição da matéria orgânica componente dos resíduos sólidos. Ao 

se considerar as técnicas de tratamento de lixiviado, os diversos tipos de lagoas se 

enquadram na tecnologia mais simples de projeto e operação.  De acordo com (Jordão e 

Pessôa, 2014) a lagoa facultativa se caracteriza por possuir uma zona aeróbica superior, 

em que os mecanismos de estabilização da matéria orgânica são a redução fotossintética 

e a oxidação aeróbia e uma zona anaeróbica na parte do fundo, onde ocorrem os 

fenômenos típicos da fermentação anaeróbica. Na camada entre essas duas zonas, 

denominada facultativa, predominam-se os processos de oxigenação aeróbica e 

fotossintética. A lagoa facultativa pode ser projetada para operar como uma única 

unidade chamada de lagoa “primária”.  
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Não há normas específicas para o dimensionamento de lagoas, sendo assim necessário 

usar o bom senso, aproveitando o máximo possível das características do local 

escolhido. As lagoas são extremamente recomendadas em locais de clima tropical onde 

as temperaturas são elevadas durante todo o ano, favorecendo a atividade bacteriana. 

Lugares com uma boa insolação também são recomendados uma vez que a atividade 

fotossintética é bastante usada. Outro fator a ser considerado é a topografia do terreno, o 

qual deve ser plano e com uma grande área, beneficiando o alto tempo de detenção 

hidráulica que nada mais é que o tempo gasto para uma partícula atravessar a lagoa, que 

em expressão matemática e a razão entre a vazão pelo volume da lagoa. O tratamento do 

efluente é realizado de forma natural, se assemelhando com o processo que ocorre em 

um rio, logo há recomendações para o dimensionamento de uma lagoa facultativa.  

Em relação à área da lagoa, esta deve ser preferivelmente retangular, com comprimentos 

longos e larguras estreitas, e razão entre seu respectivo comprimento e largura em torno 

de 2 a 5, o que favorece a dispersão e o escoamento hidráulico, tendendo ao fluxo de 

pistão. Fluxo pistão é aquele o qual a lagoa se assemelha com o processo que ocorre em 

um rio, no qual em considerações ideais, a dispersão é zero. A iluminação solar 

(insolação) na lagoa e indispensável para o bom funcionamento, favorecendo as 

atividades biológicas. A profundidade de uma lagoa facultativa deve variar entre 1,50 a 

2,0 metros e o tempo de detenção hidráulica é recomendado que se varie de 15 a 45 dias 

(Jordão e Pessôa, 2014). 

3.2.4 Destinação Final 

A destinação final ambientalmente correta a ser dada aos Resíduos Sólidos Urbanos é o 

Aterro Sanitário, técnica que reduz os danos à saúde pública e ao meio ambiente, 

minimizando os impactos ambientais provenientes. Tal método faz uso de técnicas de 

engenharia para assentar os resíduos em uma menor área possível e reduzi-los ao menor 

volume possível. No ano de 2012 mais de 105 mil toneladas por dia de resíduos sólidos 

tiveram como destinação final o Aterro Sanitário, valor que representou 58% dos 

resíduos gerados e que correspondeu aproximadamente 2.213 municípios que realizam 

tal ação. (ABRELPE, 2012)  
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Considerando os critérios para a seleção da área de localização do aterro sanitário, a 

NBR 15.849/2010 estabelece diversos parâmetros para a escolha de um local ideal para 

a sua instalação. O local escolhido deve estar a uma distância mínima de 200 metros de 

qualquer curso d’água. Locais onde a ocorrência de inundações é frequente devem ser 

desconsiderados.  A vida útil do aterro deve ser de pelo menos 15 anos: a norma 

recomenda no mínimo 10 anos. Além disso, o local deve estar situado há uma distância 

mínima de 500 metros dos centros urbanos. 

Ressalta-se ainda que a mesma NBR prescreve que aterros sanitários que dispõem até 

20 toneladas de resíduos sólidos por dia são considerados aterros sanitários de pequeno 

porte, o que, via legislação local, pode ter seu licenciamento ambiental e operação 

simplificados sem causar prejuízos à minimização dos impactos ambientais e à saúde 

pública. 

Ademais, a referida NBR dispõe sobre as diversas formas como os resíduos podem ser 

dispostos em um aterro sanitário de pequeno porte, a saber: em valas, em trincheiras, em 

encostas e em área. Cada um desses tipos é determinado a partir de uma análise 

criteriosa da conformação e da topografia da área juntamente com os recursos técnicos e 

econômicos disponíveis. A disposição em valas é utilizada em áreas de relevo 

relativamente plano, onde os resíduos são depositados em uma cavidade aberta no solo, 

usualmente com seção retangular ou trapezoidal, e confinados em todas as suas 

dimensões e com uma profundidade determinada acima do lençol freático o que 

dispensa a utilização de máquinas compactadoras. Vale ressaltar que o aterro sanitário 

localizado em Andrelândia é operado em vala.  

Segundo a ABNT NBR 15.849/2010, para ser considerado um aterro sanitário, a área 

efetiva de disposição final dos RSU deve apresentar um sistema de proteção ambiental, 

com os seguintes itens: 

 Sistema de impermeabilização de base e laterais, que objetiva minimizar os 

riscos de contaminação de águas subterrâneas. Ademais, tem a função de 

proteger o solo, o subsolo e os aquíferos subterrâneos da contaminação do 

chorume, decorrente da decomposição dos resíduos sólidos. De acordo com 

FARIA, (2002) bem como se considerando a experiência obtida em países como 
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Estados Unidos e Alemanha e também no Brasil, o tipo de geomembrana que 

tem se mostrado mais adequado para a impermeabilização de base de aterros 

sanitários é a de Polietileno de Alta Densidade (PAD) de 2mm, devido às suas 

características de resistência mecânica, durabilidade e compatibilidade com uma 

grande variedade de resíduos 

 Sistema de recobrimento diário e cobertura final, que visa impedir o acesso de 

vetores de doenças à massa de resíduos aterrados;  

 Sistema de coleta e drenagem de líquidos percolados, cuja finalidade é coletar e 

direcionar os líquidos lixiviados, usualmente conhecido como chorume, a um 

sistema de tratamento; 

 Sistema de coleta e tratamento dos gases, que pretende coletar os gases 

decorrentes da decomposição anaeróbia e direcioná-los para o sistema de 

tratamento (aterro sanitário com aproveitamento energético) para usá-los como 

combustível ou geração de energia ou simplesmente queimá-los à superfície; 

 Sistema de tratamento de líquidos percolados, cujo objetivo é minimizar os 

impactos do lançamento de chorume num corpo hídrico; 

 Sistema de monitoramento de águas superficiais e subterrâneas e recalques da 

massa de rejeito aterrada que garante, ao final da vida útil do aterro sanitário, seu 

uso público adequado evitando potenciais impactos ambientais pós utilização. 

A Figura 1 apresenta uma vista do Aterro Sanitário de Juiz de Fora, localizado na 

Rodovia BR-040, Km 772 – Fazenda Barbeiro – Dias Tavares. 
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FIGURA 1 – Aterro Sanitário de Dias Tavares. 

Fonte: DEMLURB, 2010. 

Em contrapartida ao aterro sanitário, encontra-se o lixão, forma extremamente agressiva 

de destinação final de resíduos sólidos urbanos. O resíduo sólido é simplesmente 

descartado a céu aberto, sem quaisquer critérios técnicos e medidas de proteção à saúde 

pública e a proteção ao meio ambiente. A adoção deste tipo de destinação de resíduos 

proporciona o surgimento de catadores que estão sujeitos aos mais diversos tipos de 

doenças ocupacionais ocasionadas pela total inadequabilidade da destinação final do 

resíduo. Deve ser eliminado da cena urbana brasileira em função da Legislação Federal, 

Lei 12.305, PNRS. Está em total desconformidade com as legislações federal, estadual e 

municipal. No ano de 2012, 32.296 toneladas por dia de resíduos foram destinados aos 

lixões em todo o Brasil, correspondendo aproximadamente a 1.579 municípios 

(ABRELPE, 2012). 

Na Figura 2 apresenta-se um lixão a céu aberto, evidenciando diversos problemas 

ocasionados pela má destinação dos resíduos sólidos, na cidade de Andrelândia.  
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FIGURA 2 – Lixão de Andrelândia – MG. 

Fonte: PMA, 2013.  

3.2.5 Unidade de Triagem e Compostagem 

Para que seja vantajoso para um município possuir uma Unidade de Triagem é 

fundamental que ali seja desenvolvida coleta seletiva. Só assim possuirá uma efetiva 

segregação dos resíduos na origem, que propicia eficiência dos resultados obtidos pela 

usina. A segregação é realizada pelo gerador dos resíduos mantém seu valor agregado e 

sua inserção no mercado é facilitada. A Unidade de Triagem é o local onde ocorre a 

separação por tipologia dos resíduos sólidos previamente segregados. Tal separação 

pode ser feita manualmente, automaticamente ou mesmo semi automaticamente. Para 

que o tratamento dos resíduos sólidos seja eficaz a segregação deve ser realizada 

considerando suas características físico-químicas, pois quanto mais bem segregado por 

tipologia, melhor sua inclusão como matéria prima no marcado consumidor. 

Os resíduos secos, como: papel, plástico, vidro e metal, próprios para a reciclagem, 

terão como destino uma indústria específica que requer estes tipos de matéria prima. Os 

resíduos orgânicos serão encaminhados para a unidade de compostagem e, finalmente, 

os rejeitos serão descartados no aterro sanitário. 

Os resíduos orgânicos são separados no domicílio e conduzidos à unidade de 

compostagem para serem adequadamente tratados. A compostagem é a transformação 

de resíduos orgânicos através de processos físicos, químicos e biológicos em um 
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material mais estável e resistente à ação das espécies consumidoras. O resultado final é 

um condicionador de solo, húmus, considerado excelente adubo orgânico. (CEMPRE, 

2010) 

Para que o resíduo orgânico atinja plenamente algumas características de um fertilizante 

é necessário que seja submetido a um processo de biodegradação, que é a sua 

decomposição por microrganismos. Sendo assim, a matéria orgânica ao ser 

biologicamente degradada a um nível de elevada estabilização, gera húmus, que pode 

ser entendido como um conjunto de compostos minerais possíveis de serem assimilados 

pelas plantas (UTC, 2012).  

A Figura 3 a seguir ilustra um pátio de compostagem da Unidade de Triagem e 

Compostagem de Coimbra em Minas Gerais. 

 

FIGURA 3 – Pátio de compostagem da UTC de Coimbra – MG. 

Fonte: LESA, UFV. 

3.3 Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos 

O Índice de Qualidade de Aterro de Resíduos, IQR, é um indicador determinado pela 

Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental, CETESB. Representa um índice 

de extrema importância para a avaliação das condições operacionais de um aterro 

sanitário. De acordo com (FARIA, 2002), o indicador foi criado para ser implantado em 

locais de disposição de resíduos sólidos urbanos de qualquer porte, permitindo 

estabelecer um critério único de apreciação em todo território nacional. Assim, o IQR é 
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um índice que pode ser utilizado, analisado e servir como parâmetro para outros aterros 

a ser também analisados.  

O IQR tem como principal objetivo a avaliação da qualidade da disposição final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos bem como se o aterro está 

operando em condições mínimas adequadas para que os impactos provenientes sejam 

minimizados (CETESB, 2014). 

Para tal, a CETESB criou uma metodologia onde apresenta características e parâmetros 

de pontuação e classificação do sítio de destinação final relacionados às informações 

geotécnicas, aos sistemas de proteção ambiental ali implantado e a operacionalização 

propriamente dita dos rejeitos aterrados. Tal metodologia é baseada em um questionário 

composto de 41 parâmetros com diferentes pesos e valores, que são agrupados em três 

grupos, a saber: características do local, infraestrutura implantada e condições de 

operacionais (CETESB, 2014). 

A seguir são apresentados os três grupos determinados pela CETESB e os seus 

respectivos parâmetros e o peso de cada um. 

O item “Características do Local” e os parâmetros que a ele se integram, pretende 

analisar a localização adequada da área em termos sociais e de engenharia, já que 

pretendem evitar impactos relacionados especialmente a estas áreas de maneira que os 

riscos à saúde humana e ao meio ambiente sejam minimizados. Neste item, observam-se 

10 subitens pontuados/quantificados com notas mínimas/médias e máximas 

relacionadas à característica negativa ou positiva do subitem, o que perfaz um subtotal 

de 40 pontos. Dentre eles pode-se destacar a proximidade de núcleos habitacionais e a 

proximidade dos corpos d’água, (respectivamente 500 m e 200 m conforme ABNT 

NBR 15.849)  

Outros fatores importantes são as condições de acesso ao aterro e o isolamento visual da 

vizinhança, pois acessos sem manutenção ou em mau estado de conservação podem 

dificultar a chegada, sobretudo em dias chuvosos, de caminhões com resíduos sólidos  o 

que faz crescer os riscos de acidentes. O isolamento visual da vizinhança também é 

imprescindível, já que assim evita a poluição visual. 
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A capacidade de suporte, permeabilidade do solo, e disponibilidade e qualidade de 

material para o recobrimento são de extrema importância na escolha de um local para a 

instalação de um aterro sanitário, uma vez que o suporte do solo bem como sua 

permeabilidade são fundamentais. O primeiro garante estabilidade estrutural civil do 

maciço e a baixa permeabilidade minimiza o risco de contaminação das águas 

subterrâneas, o que impede impactos ambientais sobre os recursos hídricos que pode se 

disseminar por grandes áreas. Solos argilosos são os ideais. Já a disponibilidade e a 

qualidade de material para o recobrimento são essenciais para evitar a infiltração de 

águas de chuvas e reduzir a geração de chorume, além de buscar a sustentabilidade 

econômico financeira do aterro, uma vez que reduz custos de transporte de material de 

cobertura de células de rejeitos (FARIA, 2002). 

Por fim, o último parâmetro avaliado diz respeito à legalidade da localização do aterro, 

se o local está permitido no âmbito das legislações federais, estaduais e municipais. 

Apresentam-se na Tabela 1 os subitens referentes às características do local. 
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TABELA 1 – Parâmetros referentes à Características do Local de estudo 

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS 

1
 C

A
R

A
C

TE
R

ÍS
TI

C
A

 D
O

 L
O

C
A

L 
CAPACIDADE DE 

SUPORTE DO SOLO 
ADEQUADA 5   

INADEQUADA 0 

PROXIMIDADE DE 
NÚCLEOS 

HABITACIONAIS 

LONGE > 500M 5   

PRÓXIMO 0 

PROXIMIDADE DE 
CORPOS D'ÁGUA 

LONGE > 200M 3   

PRÓXIMO 0 

PROFUNDIDADE DO 
LENÇOL FREÁTICO 

MAIOR 3M 4   

DE 1 A 3M 2 

DE 0 A 1M 0 

PERMEABILIDADE DO 
SOLO 

BAIXA 5   

MÉDIA 2 

ALTA 0 

DISPONIBILIDADE DE 
MATERIAL PARA 
RECOBRIMENTO 

SUFICIENTE 4   

INSUFICIENTE 2 

NENHUMA 0 

QUALIDADE DO 
MATERIAL PARA 
RECOBRIMENTO 

BOA 2   

RUIM 0 

CONDIÇÕES DE 
SISTEMA VIÁRIO, 

TRÂNSITO E ACESSO 

BOAS 3   

REGULARES 2 

RUINS 0 

ISOLAMENTO VISUAL 
DA VIZINHANÇA 

BOM 4   

RUIM 0 

LEGALIDADE DE 
LOCALIZAÇÃO 

LOCAL 
PERMITIDO 

5   

LOCAL PROIBIDO 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 40   

Fonte: CETESB, 2014. 

O segundo grupo de avaliação do IQR, refere-se à Infraestrutura Implantada.  Estão aí 

contemplados 15 subitens característicos, que quando avaliados como totalmente 

adequados, minimizando os riscos associados, perfazem um subtotal máximo de 45 

pontos. Nele são avaliados aspectos infraestruturais do aterro, para que este possa ser 

operado com qualidade e segurança estrutural. Dentre os subitens com maior peso, 5 

pontos, destaca-se a impermeabilização da base do aterro, drenagem de chorume, trator 

de esteira ou compatível e sistema de tratamento de chorume. Estes parâmetros são 

essenciais para o bom funcionamento do aterro, visto que uma boa impermeabilização 

do aterro evita que o chorume, líquido oriundo da decomposição dos resíduos sólidos, 

extremamente tóxico, contamine o solo sob o aterro e alcance o lençol freático. Por isso 
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a drenagem de chorume juntamente com o tratamento de chorume é fundamental para a 

boa operação do aterro, pois evita que este contamine os locais adjacentes ao aterro, o 

encaminhando para o tratamento e que, posteriormente, seja lançado em um corpo 

d’água de acordo com as normas pertinentes.  

O trator de esteira é necessário para que haja uma compactação satisfatória e 

minimização do volume aterrado dos resíduos sólidos, de acordo com (FARIA, 2002) o 

trator de esteira tipo D6 é o ideal, pois apresenta uma melhor compactação em um 

número menor de passadas. A permanente compactação dos resíduos requer uma 

avaliação máxima de cinco pontos. A compactação periódica conduz ao peso dois e a 

não compactação pressupõe a nota mínima, zero. 

A Tabela 2 apresenta os subitens referentes à Infraestrutura Implantada no aterro para 

avaliação conforme o IQR. 
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TABELA 2 – Parâmetros referentes à Infraestrutura Implantada  

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS 

2
 IN

FR
A

ES
TR

U
TU

R
A

 I
M

P
LA

N
TA

D
A

 

CERCAMENTO DA 
ÁREA 

SIM 2   
NÃO 0 

PORTARIA/GUARITA SIM 2   
NÃO 0 

IMPERMEBILIZAÇÃO 
DA BASE DO ATERRO 

SIM/DESNECES. 5   
NÃO 0 

DRENAGEM DE 
CHORUME 

SUFICIENTE 5   
INSUFICIENTE 2 

INEXISTENTE 0 

DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

DEFINITIVA 

SUFICIENTE 4   
INSUFICIENTE 2 

INEXISTENTE 0 

DRENAGEM DE 
ÁGUAS PLUVIAIS 

PROVISÓRIAS 

SUFICIENTE 2   
INSUFICIENTE 1 

INEXISTENTE 0 

TRATOR DE ESTEIRA 
OL COMPATÍVEL 

PERMANENTE 5   
PERIODICAMENTE 2 

INEXISTENTE 0 

OUTROS 
EQUIPAMENTOS 

SIM 1   
NÃO 0 

SISTEMA DE 
TRATAMENTO DE 

CHORUME 

SUFICIENTE 5   
INSUF./INEXIST. 0 

ACESSO À FRENTE DE 
TRABALHO 

BOM 3   
RUIM 0 

VIGILANTES SIM 1   
NÃO 0 

SISTEMA DE 
DRENAGEM DE GASES 

SUFICIENTE 3   
INSUFICIENTE 1 

INEXISTENTE 0 

CONTROLE 
RECEBIMENTO DE 

CARGAS 

SIM 2   
NÃO 0 

MONITORIZAÇÃO DE 
ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS 

SUFICIENTE 3   
INSUFICIENTE 2 

INEXISTENTE 0 

ATENDIMENTO A 
ESTIPULAÇÕES DE 

PROJETO 

SIM 2   
PARCIALMENTE 1 

NÃO 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 45   

Fonte: CETESB, 2014. 
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Finalmente o terceiro grupo trata das Condições Operacionais do aterro sanitário, onde 

há 16 subitens para julgamento. Neste item é realizada a avaliação das condições mais 

gerais do aterro e como funcionam. Os subitens com maior peso são: aspecto geral, 

ocorrência de lixo descoberto, recobrimento do lixo, descargas de resíduos industriais e 

funcionamento do sistema de tratamento de chorume. O primeiro parâmetro citado 

avalia as condições gerais do aterro, como ele se apresenta visualmente durante uma 

vistoria, a ocorrência de lixo descoberto e recobrimento do lixo avaliam se há resíduos 

sólidos a céu aberto, proporcionando a contaminação do local e o surgimento de urubus 

e catadores. A avaliação da descarga de resíduos industriais é imprescindível uma vez 

que um aterro sanitário de resíduos sólidos urbanos é proibido de receber tais resíduos, 

portanto, é ilegal. Para que o aterro receba tais resíduos, este precisa ter técnicas 

especiais para a destinação final e ainda ter posse da documentação legal que dê o direto 

ao aterro de recebê-los. 

Com relação ao funcionamento do sistema de tratamento de chorume, este parâmetro 

avalia se o sistema escolhido atende as legislações pertinentes através de coletas de 

amostras que verificam diversos parâmetros, como turbidez, cor, pH, DBO, entre 

outros, além de sua eficiência.   

Apresentam-se na Tabela 3 os subitens referentes às condições operacionais. 
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TABELA 3 – Parâmetros referentes às Condições Operacionais  

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS 

3
 C

O
N

D
IÇ

Õ
ES

 O
P

ER
A

C
IO

N
A

IS
 

ASPECTO GERAL BOM 4   
RUIM 0 

OCORRÊNCIA DE LIXO 
DESCOBERTO  

NÃO 4   
SIM 0 

RECOBRIMENTO DO 
LIXO 

ADEQUADO 4   
INADEQUADO 1 

INEXISTENTE 0 

PRESENÇA DE URUBUS 
OU GAIVOTAS 

NÃO 1   
SIM 0 

PRESENÇA DE MOSCAS 
EM GRANDE 

QUANTIDADE 

NÃO 2   
SIM 0 

PRESENÇA DE 
CATADORES 

NÃO 3   
SIM 0 

CRIAÇÃO DE ANIMAIS 
(PORCOS, BOIS) 

NÃO 3   
SIM 0 

DESCARGA DE RESÍDUOS 
DE SERVIÇO DE SAÚDE 

NÃO 3   
SIM 0 

DESCARGA DE RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS 

NÃO/ADEQUADA 4   
SIM/INADEQ. 0 

FUNCIONAMENTO DA 
DRENAGEM PLUVIAL 

DEFINITIVA 

BOM 2   
REGULAR 1 

INEXISTENTE 0 

FUNCIONAMENTO DA 
DRENAGEM PLUVIAL 

PROVISÓRIA 

BOM 2   
REGULAR 1 

INEXISTENTE 0 

FUNCIONAMENTO DA 
DRENAGEM DE 

CHORUME 

BOM 3   
REGULAR 2 

INEXISTENTE 0 

FUNCIONAMENTO DO 
SISTEMA DE 

TRATAMENTO DE 
CHORUME 

BOM 5   
REGULAR 2 

INEXISTENTE 0 

FUNCIONAMENTO DO 
SIST. DE 

MONITORIZAÇÃO DAS 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS 

BOM 2   
REGULAR 1 

INEXISTENTE 0 

EFICIÊNCIA DA EQUIPE 
DE VIGILÂNCIA 

BOA 1   
RUIM 0 

MANUTENÇÃO DOS 
ACESSOS INTERNOS 

BOAS 2   

REGULARES 1 

PÉSSIMAS 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 45   

Fonte: CETESB, 2014. 
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Após a avaliação das características que integram o questionário do IQR, pode-se 

alcançar um valor máximo de 130 pontos, para todos os valores dos três grupos. 

Posteriormente, divide-se o valor encontrado por 13 de forma a se normalizar, entre 

zero e dez, a classificação do aterro sanitário, que expressa quão adequado ou 

inadequado encontra-se o sítio de destinação final dos RSU.  

A Tabela 4 apresenta as classificações do aterro segundo estratos de valoração atingidos 

nas quantificações atribuídas aos itens considerados.  

TABELA 4 – Classificação conforme IQR 

IQR AVALIAÇÃO 

0 A 6,0 CONDIÇÕES INADEQUADAS 

6,1 A 8,0 CONDIÇÕES CONTROLADAS 

8,1 A 10 CONDIÇÕES ADEQUADAS 

Fonte: CETESB, 2014. 
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4 METODOLOGIA 

Para o desenvolvimento deste trabalho levantaram-se dados secundários públicos sobre 

a Gestão e o Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos existentes no Município de 

Andrelândia junto à Chefe do Setor de Meio Ambiente (SMA) e organismos correlatos 

Senhora Carla Eloisa Martins Silva responsável pelo planejamento e operação dos 

serviços de limpeza da cidade.  

O desenvolvimento e análises das informações levantadas foram realizados tendo como 

fundamento o levantamento bibliográfico sobre as etapas a que compõem o 

gerenciamento sustentável dos RSU, a saber: acondicionamento, coleta e transporte, 

tratamento e destinação final, bem como as principais legislações afins em nível federal, 

estadual e municipal. 

Para o desenvolvimento do IQR, foi realizada uma visita ao aterro sanitário do 

município de Andrelândia acompanhado pela Chefe do SMA no dia 30/12/2014, 

quando foram conhecidas as dependências do aterro, a Unidade de Triagem e 

Compostagem, UTC e a lagoa facultativa de tratamento do lixiviado. A partir dessa 

visita e com as informações obtidas, foram atribuídas notas aos parâmetros constituintes 

do IQR. 

Vale ressaltar que como a maioria das cidades mineiras, a cidade de Andrelândia é um 

município de pequeno porte desprovido muitas vezes de recursos financeiros, técnicos e 

de mão de obra especializada, o que ocasiona um prejuízo na obtenção de dados e na 

proposição de investimentos que visem alcançar sustentabilidade econômica, ambiental 

e social da limpeza urbana local. Tendo em vista tal realidade verificou-se a necessidade 

de uma mudança na metodologia para o cálculo do Índice da Qualidade de Aterros de 

Resíduos – IQR, onde os subitens para os quais não foram possíveis obter informações 

confiáveis sobre questões referentes aos parâmetros a serem avaliados no IQR, foram 

excluídos e assim obteve-se um novo Total Máximo igual a 116 o que permitiu 

normatizar o intervalo do valor final daquele índice variando na escala de 0 a 10.  
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4.1 Caracterização do Município de Andrelândia 

A cidade de Andrelândia está localizada na região sul do estado de Minas Gerais, a 

aproximadamente a 150 km do município de Juiz de Fora. 

A Figura 4 apresenta a localização do município de Andrelândia em relação aos seus 

municípios vizinhos: ao norte Madre de Deus de Minas e Santana do Garambéu, a leste 

Lima Duarte e Bom Jardim de Minas, a oeste São Vicente de Minas e Serranos e ao sul 

Arantina, Liberdade e Seritinga. 

 

FIGURA 4: Andrelândia e municípios limítrofes  

Fonte: PMA, 2013. 

De acordo com previsão do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE 

Andrelândia possuía no ano de 2014, aproximadamente 12.507 habitantes, IBGE 

(2014). Sua taxa de crescimento atual é de -0,11%, o que mostra um decréscimo da 

população. A área do município é de 1005,3 km² o que corresponde à densidade 

demográfica de 12,11 hab/km². A taxa de urbanização, segundo o mesmo instituto, é de 

80,59%, o que mostra que grande parte da sua população reside dentro do perímetro 

urbano.  

Ainda de acordo com o IBGE, no ano de 2003 o indicador de pobreza do município, 

que inclui a parcela da população que vive com renda domiciliar per capita inferior a 

R$140,00, é de 38,78%, valor acima da média federal, que é 27,9%. Sua taxa de 

analfabetismo em 2010 foi de 15,35%, acima dos percentuais médios do estado e do 

país, respectivamente de 7,36% e 8,67%, (IBGE, 2010). 
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Com relação ao Produto Interno Bruto, PIB per capita do município, ainda em 2010, 

seu valor anual alcançou R$9.476,23, inferior ao do estado mineiro de R$17.930,04 e ao 

do Brasil, de R$19.763,93. Percebe-se significativa diferença percentual em torno de 

100% se se comparam os valores municipal, estadual e federal (IBGE, 2010). 

Com relação às questões específicas de saneamento básico nas quais se incluem os 

Resíduos Sólidos Urbanos, no ano de 2010, 98,1% dos moradores apresentavam acesso 

à rede de água. Aproximadamente 97% da população eram servidos por  rede de esgoto 

ou fossa séptica. Estes valores encontram-se bastante acima da média estadual e federal 

respectivamente iguais a 77% e 73,7% (IBGE, 2010). 

Ademais, em relação à coleta de RSU, Andrelândia atinge limites bastante satisfatórios. 

No ano de 2010, 98,1% da população foi atendida pela coleta de Resíduos Sólidos, o 

que mostra que o serviço prestado pela Prefeitura, em primeira análise, consegue 

abranger quase a totalidade de sua população. Em comparação às médias estadual e 

federal, a média municipal obteve índice melhor, pois a média do estado de Minas 

Gerais foi de 92% e de 88,8% do Brasil. 

Observa-se, tendo por base os dados mencionados, que a cidade de Andrelândia retrata 

qualitativamente e de forma geral, as dificuldades encontradas nos pequenos municípios 

brasileiros, onde os recursos financeiros, humanos, técnicos, infraestruturais e 

principalmente de saneamento são escassos, o que associado à problemática da saúde 

pública retratada pelas mídias nacionais, prejudicam o bem estar e a qualidade de vida 

de maneira geral de toda a população andrelandense.  
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5 RESULTADOS 

5.1 Avaliação dos dados referentes ao Gerenciamento dos RSU de Andrelândia 

Em primeiro lugar é importante ressaltar que o município de Andrelândia possui um 

orçamento anual da ordem de R$ 20.000.000,00. Deste total, o município utiliza 

aproximadamente 4,2%, cerca de R$ 840.000,00, em todas as etapas dos serviços de 

limpeza urbana local, a saber: varrição, pintura de guias, desobstrução de bocas de lobo, 

capina, poda de árvores, coleta, transporte, tratamento e disposição final dos RSU. De 

acordo com ABRELPE (2013) a gestão de resíduos em países em desenvolvimento e 

em transição representa uma faixa que varia de 3 a 15% do orçamento total da cidade. E 

ainda aquele percentual, 4,3% representa um total ligeiramente inferior ao mínimo 

percentual médio utilizado nas cidades brasileiras, da ordem de 5% conforme MMA 

(2011), o que potencialmente é um indicativo inicial de que pode haver pendências 

relacionadas à prestação dos serviços de limpeza urbana local. Entende-se assim, que o 

gasto financeiro alocado para GRSU em Andrelândia encontra-se na faixa mínima 

daquela apresentada na literatura consultada. 

No município de Andrelândia são gerados cerca de 5 toneladas de resíduos sólidos por 

dia, o que para uma população de aproximadamente 12.500 habitantes perfaz 

aproximadamente 0,4 kg de resíduos gerados por habitantes por dia. Esse valor situa-se 

bem abaixo do valor médio percapita diário gerado pelo brasileiro, segundo 

ABRELPE/IBGE (2011) que é de aproximadamente 1,0 kg de resíduos.  Observa-se 

assim, que a geração diária percapita de RSU no município de Andrelândia, encontra-se 

em conformidade com as previsões que associam a população com aquela geração, que 

segundo a SEDU (2001) é da faixa de 0,5 kg.  

Vale ressaltar que, segundo informações levantadas junto à Secretaria de Meio 

Ambiente do município, em períodos de férias e principalmente nos feriados, o valor de 

5 toneladas geradas diariamente aumenta 50%, totalizando a 7,5 toneladas, uma vez que 

sua população aumenta significativamente naqueles períodos. 

A composição gravimétrica dos RSU de Andrelândia foi realizada pela Fundação Israel 

Pinheiro no ano de 2012 quando se concluiu que a tipologia e percentuais de resíduos 
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gerados de Andrelândia assemelham-se às médias brasileiras, de acordo com ABRELPE 

(2011) a composição média dos resíduos no Brasil é: Metais – 2,9%, Papel, Papelão e 

Tetrapak – 13,1%, Plástico 13,5%, Vidro – 2,4%, Material Orgânico – 51,4% e Outros – 

16,7%. Observa-se que o componente “Outros” da análise gravimétrica é bastante 

elevado,   a 17%. Entende-se que uma discriminação mais pormenorizada dos itens da 

composição gravimétrica permitiria um melhor planejamento acerca das possibilidades 

de reciclagem dos materiais. Vale ressaltar que a composição dos resíduos pode variar 

de região para região, uma vez que está diretamente relacionada às características, 

costumes e hábitos de consumo e descarte da população.  

O Gráfico 2 ilustra a composição gravimétrica de Andrelândia. 

 

GRÁFICO 2 – Composição Gravimétrica do Município de Andrelândia. 

Fonte: PMA, 2013. 

Segundo levantamento realizado no ano de 2015 junto à Prefeitura Municipal de 

Andrelândia, o Aterro Sanitário (AS) e a Unidade de Triagem e Compostagem (UTC) 

possuem Autorização Ambiental de Funcionamento – AAF com validade até 

17/12/2018.  

As legislações pertinentes à gestão e ao gerenciamento dos RSU incentivam a utilização 

de consórcios intermunicipais, principalmente entre municípios de pequeno porte, de 
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forma a que todos os participantes possam ter acesso a recursos financeiros adicionais 

para uma administração mais eficiente dos RSU. Todavia, como informado pela 

Prefeitura de Andrelândia, os municípios vizinhos não mostraram interesse de tal ação, 

uma vez que estes encaminham seus resíduos para cidades maiores. Como exemplo, 

pode-se citar a cidade de Arantina que dispõe seus resíduos no aterro de Dias Tavares 

em Juiz de Fora, a uma distância de aproximadamente 124 km. 

Em relação às etapas do gerenciamento dos RSU, seguem-se as informações levantadas 

junto à SMA do município de Andrelândia. 

O acondicionamento dos RSU de Andrelândia é realizado através de latas, caixas de 

papelão e de sacos plásticos. A Figura 5 apresenta resíduos acondicionados em sacos 

plásticos em Andrelândia. 

 

FIGURA 5 – Forma de Acondicionamento dos RSU no Município de                     

Andrelândia. 

Fonte: PMA, 2013. 

Com referência à coleta e ao transporte de RSU, Andrelândia é dividida em duas 

regiões: uma delimitada pelo círculo mostrado na Figura 6, que compreende o centro da 

cidade com comércio e movimento de transeuntes mais acentuados, bem como os 

demais bairros com maior população. A região fora do círculo abrange os bairros com 

renda inferior e com menor população.  A frequência de coleta é diária realizada de 

segunda a sexta. Nas áreas com menor população, a frequência de coleta é de três vezes 
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por semana: segundas, quartas e sextas feiras. Vale ressaltar que no município a coleta é 

realizada somente em um turno, o diurno, portanto não havendo coleta noturna, ambos 

os serviços são prestados pela Prefeitura de Andrelândia, sendo 100% da população 

urbana atendida.  

 

FIGURA 6 – Município de Andrelândia. 

Fonte: Google Earth 1, 2015. 

Como dito, a coleta realizada na cidade de Andrelândia também é de responsabilidade 

da Prefeitura, ela é feita de porta em porta com 3 auxiliares por caminhão. Porém 

observou-se que os funcionários alocados para a coleta não usam um uniforme 

específico para sua melhor identificação e segurança no desempenho profissional. 

Portanto recomenda-se que sejam adquiridos uniformes pela Prefeitura a fim de 

padronizar a vestimenta evitando possíveis acidentes. Além disso, foi verificado que os 

auxiliares usam luvas, evitando o contato direto com os RSU. 

A Figura 7 ilustra como é realizada a coleta no município de Andrelândia por  

funcionário responsável. 
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FIGURA 7 – Realização da Coleta no Município de Andrelândia. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2015. 

Andrelândia possui 2 caminhões basculantes, com uma capacidade de 6 m³, para o 

transporte de RSU, com 1 motorista e 3 auxiliares de serviços gerais em cada caminhão. 

Portanto, é 8 o total de funcionários responsáveis pela coleta de resíduos urbanos no 

município de Andrelândia: 2 motoristas e 6 auxiliares.  

A Figura 8 apresenta os dois caminhões usados na coleta e no transporte de RSU em 

Andrelândia.  
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FIGURA 8 – Caminhões Basculantes Usados para a Coleta e Transporte de RSU 

de Andrelândia. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2015. 

A distância do centro da cidade até o aterro sanitário é de aproximadamente 9,9 km 

percorridos através da BR-494 sentido São Vicente de Minas. 

A Figura 9 apresenta a distância e o trajeto do centro da cidade ao aterro sanitário. 

 

FIGURA 9 – Distância do Centro de Andrelândia ao Aterro Sanitário. 

Fonte: Google Earth 2, 2015. 
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Com relação ao serviço de varrição realizado pelo município, constatou-se que há vinte 

e dois funcionários responsáveis por sua execução, sendo um encarregado. O Centro da 

cidade é a única região onde a varrição é diária, uma vez que ali encontram-se o maior 

fluxo de pessoas e automóveis além de praças, igrejas e casarões antigos que 

contribuem para o turismo. Os bairros Rosário, São Dimas, Areão e Santos Dumont a 

varrição é realizada 3 vezes na semana pois são bairros que circundam o centro além da 

existência de praças e igrejas. Já nos bairros Nª Sª de Fátima, Roseiral, COAB, Chácara 

e Vila Mariana, são regiões mais afastadas do centro e com a predominância de casas e 

por isso a varrição é realizada 2 vezes por semana. A varrição realizada 1 vez por 

semana ocorre na Serrinha, Parque das Pedreira e na Praça BH1 que são regiões onde a 

população é reduzida com nível econômico mais baixo. Finalmente, a varrição no 

Seminário de Andrelândia é realizada quinzenalmente, pois atualmente só serve de 

acomodação para os freis e seminaristas da região.  

Na Tabela 5 é apresentado à frequência que é feita a varrição. 

TABELA 5 – Frequência da Varrição no Município de Andrelândia. 

 
Bairro/Distrito 

Frequência da varrição 

Quinzenal 1 x por 
semana 

2 x por 
semana 

3 x por 
semana 

Diário 
diurno 

Centro         X 

Nª Sª Fátima e Roseiral     X     

COAB, Chácara e Vila Mariana     X     

Rosário e São Dimas       X   

Santos Dumont e Areão       X   

Serrinha e Parque das 
Pedreira 

  X       

Praça BH1   X       

Seminário X         

Fonte: PMA, 2013. 

A seguir são apresentadas algumas fotos do Centro da cidade de Andrelândia, onde a 

varrição é diária, local de praças, centro histórico e pontos turísticos municipais.  
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A Figura 10 ilustra a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação, 

localizada no coração de Andrelândia, onde a varrição é diária e a limpeza pública tem 

papel fundamental. 

 

FIGURA 10 – Igreja Matriz de Nossa Senhora do Porto da Eterna Salvação. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2015. 

A Figura 11 mostra um dos funcionários encarregados da capina, fazendo a varrição em 

mais uma das praças centrais de Andrelândia. 
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FIGURA 11 – Encarregado da Capina em uma das praças centrais de 

Andrelândia. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2015. 

A Figura 12 a seguir ilustra a varrição na Praça Visconde de Arantes, também 

localizada no centro de Andrelândia e onde está localizada o Fórum Municipal. 

 

FIGURA 12 – Varrição ocorrida na Praça Visconde de Arantes, Centro de 

Andrelândia. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2015. 
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A Figura 13 ilustra uma lixeira instalada nos mais diversos locais do Centro de 

Andrelândia, evitando, assim, que sua população descartes os resíduos sólidos no chão. 

 

 

FIGURA 13 – Lixeiras instaladas no Centro de Andrelândia. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2015. 

Realizou-se uma visita ao Aterro Sanitário e a Unidade de Triagem e Compostagem do 

município de Andrelândia no dia 30/12/2014 as quais eram operadas pela empresa 

Biokratos Soluções Ambientais. Tal empresa ganhou o processo de licitação realizado 

no mesmo ano e estava em período de experiência desde 01/04/2014.  

Como mencionado anteriormente, a NBR 15849/2010 dispõe sobre as diversas formas 

disposição de RSU. A forma utilizada em Andrelândia é o Aterro Sanitário construído 

em valas, utilizada em áreas de relevo relativamente plano, sendo os resíduos 

depositados em cavidade aberta no solo.  

Todos os resíduos coletados são encaminhados ao Aterro Sanitário e à UTC, onde terão 

uma destinação final ambientalmente correta. Vale ressaltar que a quantidade de 

resíduos destinados para a reciclagem, segregados na usina de Triagem e Compostagem 

do município, era de aproximadamente 4 toneladas por dia, e esse total era vendido para 
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uma empresa de Juiz de Fora, porém não foi informado o nome, pois era de 

responsabilidade da empresa que opera o aterro, Biokratos Soluções Ambientais. 

A UTC é composta por uma área de recepção dos resíduos feita de concreto, coberta 

evitando o contato com a chuva, com uma altura que permita o acesso e o 

descarregamento dos resíduos dos caminhões basculantes. Após tal processo ocorre à 

triagem a qual é feita manualmente. Os resíduos são dispostos em uma mesa de 

concreto e ali são separados em matéria orgânica, que serão encaminhados para o pátio 

de compostagem, recicláveis, que se enquadram o papel, papelão, PET, sacolas 

plásticas, plástico rígido, metal, alumínio, vidro, entre outros e os rejeitos que 

enquadram papel higiênico, fraldas, papel com gordura, plástico de biscoitos, entre 

outros, esses sim são encaminhados para as valas. 

Os materiais orgânicos são encaminhados para o pátio de compostagem onde ocorre a 

decomposição aeróbia pela ação dos organismos biológicos. O pátio possui o piso 

pavimentado de concreto, é impermeabilizado e permite a incidência solar em toda sua 

área, fator fundamental para a compostagem. 

A Figura 14 mostra o pátio de compostagem de Andrelândia. 

 

FIGURA 14 – Pátio de Compostagem de Andrelândia. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 
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De acordo com a SMA a quantidade de resíduos destinados ao aterro, além do 

crescimento demográfico da cidade e ainda da geração percapita de resíduos da 

população de Andrelândia estão de acordo com o que foi estipulado em projeto. O que 

de acordo com este, o aterro de Andrelândia terá uma vida útil de 15 anos e que no final 

deste período o aterro terá comportado uma quantidade de 47.880,72 m³ de resíduos 

sólidos, o que representa aproximadamente 28.746 toneladas de resíduos. 

5.2 Avaliação do IQR 

Como dito anteriormente, o Índice de Qualidade de Aterros, IQR é um indicador de 

extrema importância para a análise das condições locacionais, operacionais e ambientais 

de aterros sanitários de RSU. A seguir estão apresentados os valores atribuídos aos 

parâmetros integrantes do formulário da CETESB, na visita realizada no dia 30/12/2014 

e como apresentado na metodologia particular para o município de Andrelândia. 

Com relação ao item “Característica do Local” os parâmetros “Capacidade de Suporte 

do Solo” e “Profundidade do Lençol Freático” foram desconsiderados por não haver 

informações disponíveis na SMA. Assim sendo, um novo subtotal máximo igual a 31 

pontos foi considerado neste item. (Ressalta-se que o valor original correspondente à 

integralidade dos parâmetros é de 40 pontos).  

Com relação ao primeiro parâmetro analisado, “Proximidade de Núcleos 

Habitacionais”, observou-se que o aterro de Andrelândia está há uma distância mínima 

de 5995 metros de um núcleo populacional e está há 9830 metros do centro da cidade. 

Com essas informações atribuiu-se a nota máxima para tal quesito, 5 pontos, pois a 

distância mínima prevista na NBR 15849/2010 é de 500 metros. 

O segundo parâmetro considerado, “Proximidade de Corpos d’água”, também se 

conferiu a nota máxima, 3 pontos, uma vez que o aterro de Andrelândia situa-se a uma 

distância de 382,69 metros de um pequeno córrego, que é afluente do Rio Aiuruoca, 

superior aos 200 metros prescritos pela NBR 15849/2010. 

Em relação à “Impermeabilidade do solo”, de acordo com a NBR 13896/97 é 

considerado desejável a existência de um local natural extenso e homogêneo de 

materiais com coeficiente de permeabilidade inferior a 10
-6

 cm/s. Porém entre os dados 
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fornecidos pela SMA, o solo do aterro está apenas determinado como argiloso e  não foi 

especificado seu coeficiente de permeabilidade. Assim em função da informação 

levantada foi atribuída a nota média, 2 pontos, para tal quesito.  

Com relação ao parâmetro da “Disponibilidade de Material para o Recobrimento”, foi 

informado pela Prefeitura de Andrelândia que área total disponível para o aterro é de 

aproximadamente 6,17 hectares e que todo material disponível para o recobrimento dos 

resíduos é retirado no local, evitando, assim, o transporte de material para recobrimento 

das células de aterro provenientes de outra área, reduzindo custos de transporte de 

material e operação do aterro sanitário. Tendo em vista tais dados foi atribuído o peso 

máximo, 4 pontos, para tal parâmetro. 

A “Qualidade do Material para Recobrimento” ainda de acordo com a SMA de 

Andrelândia é a de mesma tipologia do solo do aterro e é classificado como solo 

argiloso. Mais especificadamente o solo usado é o mesmo que foi retirado para a 

construção da vala. Tendo em vista tais informações foi atribuída a nota 2, máxima, 

para este parâmetro. 

Com relação às condições de “Sistema Viário, Trânsito e Acesso”, o valor atribuído foi 

de 2 pontos, o que representa condições regulares. Foi conferido tal peso ao se analisar a 

estrada de chegada ao aterro, sendo de terra e com condições não muito satisfatórias 

relacionadas à drenagem das águas pluviais, além de perceber que em épocas de chuva 

as condições da via poderão ser prejudicadas. 

 A Figura 15 ilustra as condições do acesso ao aterro. 
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FIGURA 15 – Acesso ao aterro sanitário de Andrelândia. 

Fonte: Arquivo pessoal, 2014. 

Sobre o “Isolamento Visual da Vizinhança”, é aconselhável seu real isolamento 

evitando, assim, principalmente a poluição visual. Foi atribuída o valor máximo, de 4 

pontos, uma vez que foi comprovado o isolamento do sítio de destinação final de RSU 

já que se localiza acerca de 10 km do centro de Andrelândia e bastante distante (cerca 

de 6 km) das comunidades mais próximas.  

Finalmente, com relação à “Legalidade de Localização do Aterro”, como informado 

pela a Prefeitura de Andrelândia, o município possui Autorização Ambiental de 

Funcionamento com uma validade ate 17/12/2018 para disposição final de seus 

resíduos. Assim, foi atribuída a nota máxima igual a 5 àquele parâmetro. 

Após a análise de todos os parâmetros e a atribuição de notas, no item “Características 

do Local” verificou-se que o subtotal máximo encontrado foi de 27 pontos. 

A Tabela 6 sintetiza as notas atribuídas aos parâmetros componentes do item 

características do local de disposição final de RSU.  
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TABELA 6 – Característica do Local na Área de Disposição Final de Resíduos 

Sólidos do Município de Andrelândia – Avaliação dos parâmetros do IQR 

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS* 
1

 C
A

R
A

C
TE

R
ÍS

TI
C

A
 D

O
 L

O
C

A
L 

PROXIMIDADE DE 
NÚCLEOS HABITACIONAIS 

LONGE > 500M 5  
5 PRÓXIMO 0 

PROXIMIDADE DE CORPOS 
D'ÁGUA 

LONGE > 200M 3  
3 PRÓXIMO 0 

 
PERMEABILIDADE DO SOLO 

BAIXA 5  
2 MÉDIA 2 

ALTA 0 

DISPONIBILIDADE DE 
MATERIAL PARA 
RECOBRIMENTO 

SUFICIENTE 4  
4 
 

INSUFICIENTE 2 

NENHUMA 0 

QUALIDADE DO MATERIAL 
PARA RECOBRIMENTO 

BOA 2  
2 RUIM 0 

CONDIÇÕES DE SISTEMA 
VIÁRIO, TRÂNSITO E 

ACESSO 

BOAS 3  
2 REGULARES 2 

RUINS 0 

ISOLAMENTO VISUAL DA 
VIZINHANÇA 

BOM 4  
4 RUIM 0 

LEGALIDADE DE 
LOCALIZAÇÃO 

LOCAL 
PERMITIDO 

5  
5 

LOCAL PROIBIDO 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 31 27 

 Fonte: Modificado de CETESB, 2014. 
 * Pontos atribuídos pelo autor deste trabalho. 

Com relação ao item “Infraestrutura Implantada” não se teve acesso à informação do 

parâmetro referente a “Monitorização de Águas Subterrâneas”. Consequentemente, um 

novo valor subtotal máximo foi atribuído ao item mencionado, igual a 42 que 

corresponde à máxima pontuação de todos os parâmetros integrantes. 

O primeiro parâmetro analisado refere-se ao “Cercamento da Área do Aterro”, avaliado 

com peso máximo, 2 pontos, pois comprovadamente a cerca existente no entorno da 

área do aterro é eficiente e impede o acesso de catadores, de animais de grande porte e 

pessoal não autorizado. 

Com relação ao parâmetro “Portaria/Guarita” comprovou-se a existência de um único 

acesso à instalação do aterro cuja função mais específica é o controle de entrada e saída 
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de veículos do Aterro Sanitário. É neste ponto onde ocorre a inspeção do tipo de 

material a ser aterrado. Assim, foi atribuído o peso de 2 pontos, máximo,  para esse 

parâmetro.  

Para o parâmetro “Impermeabilização da Base do Aterro” uma vez que existe 

efetivamente a impermeabilização com Polietieno de Alta Densidade - PEAD no Aterro 

de Andrelândia e não há indícios de ruptura da manta até a realização desta pesquisa, 

adotou-se o valor máximo para este parâmetro do IQR, igual a 5 pontos. 

A Figura 16 ilustra uma trincheira no aterro de Andrelândia e a utilização do PEAD 

para a impermeabilização da base. 

 

FIGURA 16 – Impermeabilização da base da trincheira do aterro de 

Andrelândia usando PEAD (detalhe dos drenos de chorume e gás). 

Fonte: PMA, 2013. 
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Com relação ao requisito “Drenagem de Chorume”, informações levantadas junto a 

SMA dão conta da existência apenas do dreno principal de chorume sobre a manta de 

PEAD sem drenagem secundária (tecnicamente denominada espinha de peixe em 

função de seu formato sobre a camada impermeabilizada). Este dreno principal/central, 

foi construído com tubo de PVC ocre de 100 mm de diâmetro com perfurações laterais, 

recoberto por uma camada de brita 02 e pedra de mão até a tubulação que conduzirá até 

as caixas desarenadoras e em seguidas até a lagoa facultativa. Não há informações 

acerca das vazões geradas de chorume que dariam algum suporte para avaliação mais 

criteriosa do desempenho do conjunto de drenos, sua suficiência ou insuficiência. Assim 

optou-se por ser conservador na avaliação do parâmetro, em virtude do grande risco 

representado por potencial contaminação de solo e águas subterrâneas por chorume. 

Porém, informações levantadas na Secretaria de Meio Ambiente de Andrelândia dão 

conta de que o chorume gerado é conduzido em sua totalidade pelo dreno 

principal/central, até as caixas desarenadoras e em seguidas à lagoa facultativa. 

Atribuiu-se, assim, o valor 2 para o mencionado parâmetro, que corresponde à 

classificação “drenagem insuficiente” segundo indicado pelo IQR.   

A Figura 17 mostra a drenagem de chorume referenciada anteriormente.  

 

FIGURA 17 – Dreno central, tubulação e caixas desarenadoras. 

Fonte: PMA, 2013. 

Os parâmetros “Drenagem de Águas Pluviais Definitivas” e “Drenagem de Águas 

Pluviais Provisórias” pretendem avaliar o desempenho do redirecionamento de água de 
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chuva para fora da massa de rejeitos aterrados via canaletas revestidas de cimento, o que 

diminui consideravelmente a geração de chorume.  

A drenagem de águas pluviais definitivas é o conjunto de drenos que permanecerá em 

serviço após o fechamento do aterro. As drenagens de águas pluviais provisórias são 

aquelas que acompanham a evolução do aterro durante sua utilização e são posicionadas 

conforme o avanço em quantidade e volume da massa de resíduos aterrados. Neste caso, 

as canaletas não possuem qualquer revestimento e podem ser construídas em solo 

natural. Para o Aterro de Andrelândia, ambos os parâmetros foram avaliados como 

insuficientes e foram avaliados como 2 e 1 pontos respectivamente. Durante as visitas 

realizadas ao Aterro Sanitário de Andrelândia verificou-se que ambos os tipos de drenos 

não estavam em condições satisfatórias já que foram observadas obstruções. 

Com relação à existência de “Trator de Esteira ou Compatível”, parâmetro 

importantíssimo para a compactação dos resíduos no aterro, o peso atribuído foi o 

mínimo, 0 ponto, pois no aterro não existe tal equipamento, assim, a compactação dos 

resíduos fica absolutamente prejudicada, já que não há a minimização do volume de lixo 

recoberto conforme dispões a NBR relacionada. 

O parâmetro que avalia “Outros Equipamentos”, que seriam, por exemplo: pá-mecânica, 

retroescavadeira e caminhão basculante, foi atribuído o peso de 1 ponto, máximo, pois o 

aterro possui uma retroescavadeira. 

O “Sistema de Tratamento de Chorume” foi atribuído a nota máxima no valor de 5 

pontos, uma vez que no Aterro opera uma lagoa facultativa apropriada ao tratamento do 

lixiviado. Considerando as diversas formas de se tratar o chorume, as questões 

referentes à economia, eficiência e operacionalidade, bem como a realidade de 

Andrelândia, este equipamento urbano é fundamental na minimização de fortes 

impactos potenciais advindos da contaminação hídrica por chorume. A lagoa em 

questão possui um comprimento de 37 metros e uma largura de 15 metros e 1,5 metros 

de profundidade, dimensões típicas para a Lagoa Facultativa de pequeno porte. Assim o 

parâmetro “Sistema de Tratamento de Chorume” avaliado para o Aterro Sanitário de 

Andrelândia é suficiente. 
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Em relação ao “Acesso à Frente de Trabalho”, foi atribuída a nota mínima, 0 ponto, pois 

o acesso às valas não são as mais adequadas . Não há nenhum tipo de revestimento do 

solo como brita ou saibro, o que em dias de chuva pode dificultar o acesso dos 

caminhões. Observou-se, todavia a topografia regular do acesso.     

Na avaliação do parâmetro “Vigilantes” no aterro, também foi conferida a nota mínima 

igual a zero, pois como informado pela a prefeitura, não há vigilantes 24h no aterro. 

A avaliação do “Sistema de Drenagem de Gases” foi de 3 pontos, o que representa que 

o sistema é suficiente. Tal nota foi atribuída, pois como informado pela a Prefeitura de 

Andrelândia, o volume de resíduos depositados no Aterro é baixo e por isso a vazão de 

gases é insignificante e, por consequência, não há a queima dos gases. Porém, existe tal 

sistema e ele foi projetado seguindo as técnicas de engenharia recomendadas, por isso a 

nota de 3 pontos. 

O Sistema de Drenagem de Gases está implantado no aterro de Andrelândia e é 

ilustrado na Figura 18.  

 

FIGURA 18 – Sistema de Drenagem de Gases. 

Fonte: PMA, 2013. 

Relativamente ao parâmetro “Controle e Recebimento de Cargas”, foi atribuído um 

valor intermediário, 1 ponto, como recomendado por (FARIA, 2002), quando tal 
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parâmetro é realizado apenas visualmente, sem pesagem devido à inexistência de 

balança, como é o caso do presente estudo.  

O último parâmetro analisado refere-se ao “Atendimento a Estipulações de Projeto”, o 

qual recebeu nota 2, sendo considerado atendido. Pois como verificado, até o presente 

momento, o Aterro Sanitário esta atendendo as estipulações previstas em projeto.  

A totalização dos pontos relacionados ao item “Infraestrutura Implantada” foi de 26. A 

Tabela 7 sintetiza o valor de cada parâmetro avaliado. 
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TABELA 7 – Infraestrutura Implantada na Área de Disposição Final de 

Resíduos Sólidos do Município de Andrelândia – Avaliação dos parâmetros do 

IQR 

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS* 
2

 I
N

FR
A

ES
TR

U
TU

R
A

 IM
P

LA
N

TA
D

A
 

CERCAMENTO DA ÁREA SIM 2  
2 NÃO 0 

PORTARIA/GUARITA SIM 2  
2 NÃO 0 

IMPERMEBILIZAÇÃO DA 
BASE DO ATERRO 

SIM/DESNECES. 5  
5 NÃO 0 

 
DRENAGEM DE CHORUME 

SUFICIENTE 5  
2 INSUFICIENTE 2 

INEXISTENTE 0 

DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS DEFINITIVA 

SUFICIENTE 4  
2 INSUFICIENTE 2 

INEXISTENTE 0 

DRENAGEM DE ÁGUAS 
PLUVIAIS PROVISÓRIAS 

SUFICIENTE 2  
1 INSUFICIENTE 1 

INEXISTENTE 0 

TRATOR DE ESTEIRA OU 
COMPATÍVEL 

PERMANENTE 5  
0 PERIODICAMENTE 2 

INEXISTENTE 0 

OUTROS EQUIPAMENTOS SIM 1  
1 NÃO 0 

SISTEMA DE TRATAMENTO 
DE CHORUME 

SUFICIENTE 5  
5 INSUF./INEXIST. 0 

ACESSO À FRENTE DE 
TRABALHO 

BOM 3  
0 RUIM 0 

VIGILANTES SIM 1  
0 NÃO 0 

SISTEMA DE DRENAGEM DE 
GASES 

SUFICIENTE 3  
3 INSUFICIENTE 1 

INEXISTENTE 0 

CONTROLE RECEBIMENTO 
DE CARGAS 

SIM 2  
1 NÃO 0 

ATENDIMENTO A 
ESTIPULAÇÕES DE PROJETO 

SIM 2  
2 PARCIALMENTE 1 

NÃO 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 42 26 

Fonte: Modificado de CETESB, 2014. 

* Pontos atribuídos pelo autor do presente trabalho. 
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O terceiro item referente às “Condições Operacionais” do aterro, não incluiu a 

informação de somente um parâmetro, a saber: Funcionamento do Sistema de 

Monitorização de Águas Subterrâneas. Com isso, o novo subtotal estabelecido ao item, 

garantindo-se as notas máximas aos parâmetros analisados foi de 43 pontos. 

Na avaliação do primeiro parâmetro, “Aspecto Geral”, foi atribuída a nota mínima, zero 

ponto, o que corresponde a avaliação ruim, pois na época da visita as condições 

operacionais do aterro estavam bem abaixo do aceitável, uma vez que percebeu-se uma 

aparência de desorganização geral das áreas de operação. 

A ocorrência de “Lixo Descoberto” e o “Recobrimento do Lixo” de forma inadequada 

foram constatados durante a visita. Assim se estabeleceu a nota mínima, zero para o 

primeiro parâmetro e nota 1 para o recobrimento inadequado do lixo. 

A Figura 19 exibe o aspecto encontrado no aterro durante a visita. 

 

FIGURA 19 – Vala do Aterro Sanitário de Andrelândia, Ocorrência de Lixo 

Descoberto e o Recobrimento do Lixo Inadequado.  

Fonte: Arquivo Pessoal, 2014. 

Durante a visita ao aterro, foi constatada a presença de urubus devido à permanência de 

lixo exposto a céu aberto. Porém, não foi verificado grande presença de moscas, o que 



53 

 

justificam as notas 0 e 2 respectivamente para “Presença de Urubus e Gaivotas” e 

“Presença de Moscas em Grandes Quantidades”.  

A Figura 20 abaixo ilustra as condições avaliadas. 

 

FIGURA 20 – Presença de Urubus no Aterro Sanitário de Andrelândia. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2014. 

Apesar de ter sido verificado in situ condições inadequadas de “Operação” e no 

“Aspecto Geral” do Aterro de Andrelândia, não foi constatada a “Presença de 

Catadores” e de “Criação de Animais (porcos e bois)”, por isso foi atribuído a nota 

máxima 3 pontos para ambos os parâmetros. 

No aterro da cidade de Andrelândia não há a descarga de resíduos de serviços da saúde 

e de resíduos industriais. Para os resíduos de serviços da saúde a Prefeitura Municipal 

de Andrelândia mantém convênio com a Agência de Cooperação Intermunicipal em 

Saúde Pé de Serra, ACISPES – JF para coletar, transportar, incinerar e prover a 

disposição final adequada ambientalmente segura daquelas tipologias dos resíduos dos 

estabelecimentos públicos e particulares. Existem dois hospitais na cidade de 

Andrelândia além de 3 postos de saúde, ambos públicos, que mantém o convênio com a 

ACISPES. Como mencionado anteriormente, Andrelândia é um município de pequeno 

porte, cuja economia é baseada na agropecuária. Assim, atividades de caráter industrial 

inexistem no município. Considerando-se essas características no município, conclui-se 
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que não há geração de resíduos industriais em Andrelândia. Por isso em ambos os 

parâmetros foi atribuído as notas máximas, 3 e 4 pontos respectivamente, “Descarga de 

Resíduos de Serviço de Saúde” e “Descarga de Resíduos Industriais”. 

Para a avaliação do “Funcionamento da Drenagem Pluvial Definitiva e Provisória” foi 

atribuída para ambos a nota 1, representando um funcionamento regular, uma vez que 

no aterro não há o monitoramento mensal dos níveis piezométricos no interior do 

maciço e nem mesmo do volume de chorume gerado o que é mais usual. 

Sobre o parâmetro de “Funcionamento do Sistema de Tratamento de Chorume” foi 

atribuída a nota média de 2 pontos, representando um funcionamento regular. Tal nota 

foi atribuída, pois de acordo com FARIA (2002) a eficiência de funcionamento deve ser 

estudada a partir da análise da composição do chorume que precisa ser realizada 

trimestralmente, fato que efetivamente não ocorre. Porém como informado pela SMA 

de Andrelândia, a DBO total do efluente no final da lagoa é de 58,32 mg/L e a afluente 

é de 3.000 mg/L. Assim, constata-se que houve uma redução na DBO maior que os 60% 

imposta pela Resolução 430/2011. Entretanto, como informado pela SMA, este 

resultado refere-se a uma única amostragem realizada no efluente no início da operação 

da lagoa. Assim, não se conhece atualmente a eficiência do tratamento do lixiviado, o 

que impede qualquer análise sobre contaminação do córrego receptor daqueles 

efluentes. Entende-se, no entanto, que é urgente o início do monitoramento do sistema 

de tratamento local para verificação de impactos potenciais advindos do efluente tratado 

pela Lagoa Facultativa do Aterro Sanitário de Andrelândia.  

O tempo de detenção hidráulica da lagoa foi considerado alto, 198 dias, em relação às 

informações obtidas na literatura referente ao assunto. 

A Figura 21 apresenta a Lagoa Facultativa do Aterro Sanitário de Andrelândia. 
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FIGURA 21 – Lagoa Facultativa do Aterro Sanitário de Andrelândia. 

Fonte: Arquivo Pessoal, 2014. 

Sobre a “Eficiência da Equipe de Vigilância” foi atribuída a nota mínima, zero ponto, 

uma vez que não há vigilância 24h no aterro, sendo esta apenas noturna. Ressalta-se que 

existem apenas duas opções de avaliação segundo o formulário IQR para o mencionado 

parâmetro, a saber: “nota 0” ou “nota 1” classificando-o respectivamente como ruim ou 

bom. 

O último parâmetro analisado foi a “Manutenção dos Acessos Internos”, ao qual se 

conferiu nota 1, que representa uma “manutenção regular”. Os acessos internos são 

aqueles trechos no entorno do aterro, onde os caminhões trafegam para descarregarem 

os resíduos. Na visita realizada ao local em Dezembro de 2014 avaliou-se que tal 

manutenção era regular uma vez que foram vistos desníveis nas estradas internas, falta 

de canaletas para a drenagem de águas pluviais além do indevido estreitamento da via 

dificultando o trânsito simultâneo de mais de um caminhão. 

A totalização do item “Condições Operacionais” da área de disposição final foi de 24 

pontos. 

Na Tabela 8 são mostrados os valores individuais para cada parâmetro. 
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TABELA 8 – Condições Operacionais na Área de Disposição Final de Resíduos 

Sólidos do Município de Andrelândia – Avaliação dos parâmetros do IQR  

ITEM SUB-ITEM AVALIAÇÃO PESO PONTOS* 
3

 C
O

N
D

IÇ
Õ

ES
 O

P
ER

A
C

IO
N

A
IS

 
ASPECTO GERAL BOM 4 0 

RUIM 0 

OCORRÊNCIA DE LIXO 
DESCOBERTO  

NÃO 4 0 
SIM 0 

 
RECOBRIMENTO DO LIXO 

ADEQUADO 4  
1 INADEQUADO 1 

INEXISTENTE 0 

PRESENÇA DE URUBUS OU 
GAIVOTAS 

NÃO 1 0 
SIM 0 

PRESENÇA DE MOSCAS EM 
GRANDE QUANTIDADE 

NÃO 2 2 

SIM 0 

PRESENÇA DE CATADORES NÃO 3 3 

SIM 0 

CRIAÇÃO DE ANIMAIS 
(PORCOS, BOIS) 

NÃO 3 3 

SIM 0 

DESCARGA DE RESÍDUOS DE 
SERVIÇO DE SAÚDE 

NÃO 3 3 

SIM 0 

DESCARGA DE RESÍDUOS 
INDUSTRIAIS 

NÃO/ADEQUADA 4 4 
SIM/INADEQ. 0 

FUNCIONAMENTO DA 
DRENAGEM PLUVIAL 

DEFINITIVA 

BOM 2  
1 

 
REGULAR 1 

INEXISTENTE 0 

FUNCIONAMENTO DA 
DRENAGEM PLUVIAL 

PROVISÓRIA 

BOM 2  
1 REGULAR 1 

INEXISTENTE 0 

FUNCIONAMENTO DA 
DRENAGEM DE CHORUME 

BOM 3  
3 REGULAR 2 

INEXISTENTE 0 

FUNCIONAMENTO DO 
SISTEMA DE TRATAMENTO 

DE CHORUME 

BOM 5  
2 REGULAR 2 

INEXISTENTE 0 

EFICIÊNCIA DA EQUIPE DE 
VIGILÂNCIA 

BOA 1 0 
RUIM 0 

MANUTENÇÃO DOS 
ACESSOS INTERNOS 

BOAS 2  
1 REGULARES 1 

PÉSSIMAS 0 

SUBTOTAL MÁXIMO 43 24 

Fonte: Modificado de CETESB, 2014.  

* Pontos atribuídos pelo autor do presente trabalho. 
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Ao usar essa nova metodologia o valor máximo obtido para os 3 itens foi de 116 pontos. 

A totalização alcançada para o Aterro Sanitário de Andrelândia foi de 77 pontos. Assim, 

para se obter a escala com intervalo entre 0 e 10 deve-se dividir o valor encontrado para 

o aterro em questão por 11,6. 

O resultado final do Índice de Qualidade de Aterro, IQR para o município de 

Andrelândia foi de 6,6 pontos, considerando-se os estratos indicativos da CETESB para 

a avaliação do IQR (entre 0 e 6,0 condições inadequadas – entre 6,1 e 8,0 condições 

controladas – entre 8,1 e 10 condições adequadas). 

Assim, entende-se que, a despeito da dificuldade de obtenção de informações acerca do 

aterro sanitário de Andrelândia, ou mesmo da ausência delas, o sítio de destinação final 

dos RSU se encontra em condições controladas de funcionamento, valor bem próximo 

às condições inadequadas. 

Vale ressaltar que à época da visita ao local, dia 30/12/2014, a empresa Biokratos 

Soluções Ambientais, estava responsável pela operação do Aterro desde 01/04/2014, em 

período de experiência, estava se retirando das atividades, deixando assim a operação do 

Aterro bem aquém daquelas tecnicamente adequadas.  
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6. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Através do valor de IQR atribuído para o Aterro Sanitário do município de Andrelândia, 

6,5 – recomenda-se que algumas medidas sejam tomadas para que as condições de 

funcionamento atinjam valores considerados aceitáveis. Sabe-se que algumas medidas 

de curto prazo são inatingíveis de se alcançar, pois as condições financeiras, mão de 

obra especializada e técnicas locais são precárias e algumas vezes inexistentes.  

Tendo em vista essa realidade sugere-se que algumas medidas de simples ação sejam 

tomadas visando uma melhora em curto prazo. No primeiro item aconselha-se que às 

“Condições de Sistema Viário, Trânsito e Acesso” seja melhorada, tendo em vista o 

grande número de caminhões pesados que transitam no local e que em época de chuva 

podem dificultar o acesso e até mesmo ocasionar acidentes.  

Considerando-se prazos mais longos, recomendam-se estudos da “Capacidade de 

Suporte do Solo” e da “Profundidade do Lençol Freático” para que ambos os 

parâmetros possam ser considerados para mitigação de potenciais impactos ambientais. 

No segundo item sugere-se que em curto prazo as questões relativas aos parâmetros que 

atingiram pontuações inadequadas, como: “Drenagem de Chorume”, “Drenagem de 

Águas Pluviais Definitiva”, “Trator de Esteira ou Compatível”, “Outros Equipamentos”, 

“Acesso à Frente de Trabalho” e “Vigilantes” sejam revistos e que esforços sejam  

mobilizados no sentido de adequarem os parâmetros mencionados. Obviamente, tais 

iniciativas requerem o aporte financeiro do orçamento municipal, o que por vezes torna-

se um impedimento àquelas ações.  

Sugere-se ainda que programe-se o “Monitoramento das  Águas Subterrâneas e 

Superficiais”, talvez com convênios com universidades ou organismos estaduais de 

governo voltados para este fim. 

Em relação às “Condições Operacionais” recomenda-se que os parâmetros como 

“Aspecto Geral”, “Ocorrência de Lixo Descoberto”, ”Recobrimento do Lixo”, 

“Presença de Urubus ou Gaivotas”, “Funcionamento da Drenagem Pluvial Definitiva”, 

“Funcionamento da Drenagem Pluvial Provisória”, “Funcionamento do Sistema de 
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Tratamento de Chorume”, ”Eficiência da Equipe de Vigilância”, “Manutenção dos 

Acessos Internos” sejam revistos e tomadas atitudes que melhorem suas qualidades.  

O recobrimento do lixo é algo que precisa imprescindivelmente ser realizado e que 

soluciona a presença de vetores de doenças infectocontagiosas como ratos, baratas, 

moscas e urubus. Sabidamente, o recobrimento evita a ocorrência de lixo exposto a céu 

aberto, o que reduz significativamente a presença de urubus no local e por consequência 

o aspecto geral do aterro é melhorado.  

A manutenção dos acessos internos também é de extrema necessidade, uma vez que é 

preciso alcançar os mais diversos locais para sua fiscalização e uma eficiente equipe de 

vigilância para proteção do local. Os restantes dos parâmetros carecem de serem 

revisados e aperfeiçoados em médio prazo.  

De acordo com a SMA a empresa Biokratos, que operava o Aterro Sanitário, rescindiu o 

contrato e hoje não é mais responsável por sua operação. Portanto, hoje, o Aterro 

Sanitário de Andrelândia não esta funcionando. A Prefeitura Municipal contratou uma 

empresa privada para fazer somente o transporte dos resíduos para outro aterro. Todavia 

foi informado que a Prefeitura esta realizando estudos e levantamentos de medidas para 

que algumas possíveis modificações sejam realizadas na UTC e construção de uma nova 

vala de rejeitos, para que o Aterro Sanitário retorne ao seu funcionamento ainda no ano 

de 2015 e seja operada pela própria Prefeitura. 

Portanto espera-se que em um futuro próximo o Aterro Sanitário de Andrelândia volte a 

operar em condições melhores e gere renda e emprego para a população andrelandense. 

Além de fazer esse papel fundamental da diminuição do impacto ambiental proveniente 

da destinação final ambientalmente correta dos resíduos sólidos contribuindo para o 

meio ambiente e para uma das problemáticas da população do século XXI, a Gestão e o 

Gerenciamento dos Resíduos Sólidos Urbanos. 
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