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RESUMO 

A destinação inadequada de Resíduos Sólidos Urbanos constitui fonte de significativos 

impactos ambientais e riscos à saúde e à segurança pública, devido à diversos fatores como a 

poluição e contaminação dos recursos naturais, proliferação de vetores de doenças, entre 

outros, sendo os lixões os principais causadores desses problemas. Por esse motivo, a Política 

Nacional dos Resíduos Sólidos instituiu como uma de suas metas, a eliminação de todos os 

lixões do país até o mês de agosto de 2014. Porém, terminado este prazo, é possível constatar 

que grande parte dos municípios brasileiros ainda utiliza esta forma de destinação final. Na 

grande maioria dos casos isso se deve ao fato de pequenos municípios possuírem dificuldades 

financeiras e falta de recursos humanos qualificados. Além disso, muitos lixões desativados 

foram simplesmente abandonados, sem as devidas medidas de encerramento necessárias para 

mitigação dos impactos gerados por eles. 

Os Planos de Recuperação Ambiental de Lixões podem ser executados de diversas maneiras, 

que dependem das características de cada lixão, das pessoas afetadas por ele e do meio 

ambiente em que ele se encontra. Dessa forma, o presente trabalho teve por objetivo a 

elaboração de uma metodologia capaz de avaliar o risco de contaminação ambiental que 

determinado lixão possa oferecer e, de acordo com as análises resultantes, propor as ações e 

prazos mais adequados que visem a minimização dos impactos resultantes da disposição final 

de Resíduos Sólidos Urbanos em lixões. 

A metodologia proposta foi aplicada a um lixão desativado no município de Matias Barbosa – 

MG, sendo possível comparar os resultados obtidos com as técnicas de recuperação exigidas 

pelo órgão ambiental do Estado, a fim de validar a metodologia. Os resultados mostraram-se 

um pouco mais exigentes que as medidas de recuperação estabelecidas pelo referido órgão. 

Desta forma, sugere-se o aperfeiçoamento dos parâmetros desta metodologia, de modo a 

adequá-la aos procedimentos adotados pelo órgão ambiental e sua aplicação em outros lixões, 

fornecendo resultados satisfatórios em termos de recuperação ambiental, porém com menores 

custos envolvidos. 

Palavras chave: Recuperação Ambiental de Lixões; Resíduos Sólidos Urbanos; Metodologia. 
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ABSTRACT 

Improper disposal of urban solid waste is a source of significant environmental impact and a 

risk to health and public safety, due to several factors such as pollution and contamination of 

natural resources, proliferation of diseases vectors, among other reasons, and the dumpsites 

are the main cause of these issues. For this reason, the National Solid Waste Policy instituted 

as one of its goals the elimination of all the country's dumpsites until the month of August 

2014. However, past this period, it is clear that most of the towns and cities still use this form 

of disposal. In most cases, this is because small towns have financial difficulties and lack of 

qualified human resources. In addition, many retired dumpsites were simply abandoned 

without the proper actions of closure in order to mitigate the impacts generated by them.  

Environmental Recovery Plans for dumpsites can be performed in several ways; it will 

depend on the characteristics of each dumpsite, the people affected by it and the environment 

in which it is located. In this case, the present study aimed to elaborate a methodology that is 

able to evaluate the risks of environmental contamination that a particular dumpsite may offer 

and, according to the result analysis, propose actions with better deadlines to minimize the 

impacts resulted by the disposal of urban solid waste in dumpsites. 

The proposed methodology was applied to a dumpsite in the town of Matias Barbosa - MG, 

making it possible to compare the results obtained with the recovery techniques required by 

the environmental state body, in order to validate the methodology. The results showed to be 

more demanding than the recovery measures established by this body. Thus, it is suggested 

the improvement of the parameters established by this methodology in order to adapt it to the 

procedures adopted by the environmental agency and its application to other dumpsites, 

providing satisfactory results in terms of environmental recovery, but with lower costs 

involved. 

Key Words: Environmental Recovery of Landfills; Urban Solid Waste; Methodology. 
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1. INTRODUÇÃO 

A questão dos resíduos sólidos é emblemática e tem sido amplamente discutida na sociedade 

brasileira, permeando por diversas áreas, tais como: meio ambiente, saneamento básico, 

inserção social e econômica dos processos de triagem e reciclagem dos materiais, além do 

aproveitamento energético dos gases provenientes da decomposição da matéria orgânica nos 

aterros. Devido sua abrangência, não é possível encarar esse problema apenas como uma 

questão econômica ou ambiental. Trata-se de uma questão cultural, social, de saúde e de 

educação.  

A grande quantidade de resíduos sólidos gerados no Brasil não é compatível com as políticas 

públicas vigentes e com os investimentos públicos para o setor. Além disso, a capacitação 

técnica e a conscientização da sociedade são fatores determinantes para as questões referentes 

à sustentabilidade na temática de resíduos sólidos. O rápido crescimento populacional, aliado 

ao capitalismo em sua versão moderna e à globalização, têm provocado hábitos cada vez mais 

consumistas, aumentando a produção de resíduos a uma taxa surpreendente, maior, inclusive, 

que a taxa de crescimento da população (ABRELPE, 2013). 

De acordo com a Lei n° 12.305 de 2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(PNRS) em agosto de 2014, todos os lixões do Brasil já deveriam ter sido eliminados e 

substituídos por aterros sanitários. Entretanto, segundo a ABRELPE (2013), 60% dos 

municípios brasileiros utilizaram locais impróprios para destinação final dos resíduos sólidos 

em 2013 e, atualmente, em meados de 2015, observa-se que o cenário não difere muito 

daquele apresentado pela ABRELPE. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios 

(CNM), estima-se que cerca de 50% das cidades brasileiras ainda não elaboraram seus planos 

de gestão de resíduos que, de acordo com a PNRS, deveriam ter sido concluídos até agosto de 

2012 para que os municípios pudessem ter acesso a recursos da União, ou por ela controlados, 

destinados a empreendimentos e serviços relacionados à temática dos Resíduos Sólidos. 

Conforme demonstram as estimativas populacionais realizadas pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística para os municípios brasileiros em 1 de julho de 2014, cerca de 88% 

dos municípios do país possuem menos de 50 mil habitantes (IBGE, 2014), sendo 

considerados de pequeno porte, com frequência sem recursos humanos qualificados e com 

dificuldades financeiras para implementar as ações necessárias ao atendimento da PNRS. 
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Verificadas as dificuldades encontradas pelos municípios em elaborar seus Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos - PGRSU, a eliminação dos lixões e 

consequente construção e operacionalização de aterros sanitários, outra preocupação pode ser 

identificada: os lixões inativos. O fim da operação de um lixão não cessa o conjunto de 

problemas que ele pode causar. Maus odores, a proliferação de vetores de doenças, a poluição 

do solo, ar e água perduram após o fechamento do lixão. A geração de chorume, por exemplo, 

pode continuar ao longo de décadas. Deste modo, faz-se necessária a elaboração de um Plano 

de Recuperação do Lixão (PRL), de modo a mitigar os impactos ambientais existentes e 

minimizar a continuação dos processos geradores desses impactos. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

O objetivo geral deste trabalho é contribuir para o gerenciamento adequado de passivos 

ambientais decorrentes da disposição inadequada de resíduos sólidos urbanos, através da 

elaboração de uma metodologia que avalie as características sanitárias e ambientais de lixões 

e que resulte na seleção prévia das técnicas a serem executadas para a remediação dos 

impactos causados por eles. 

2.2. Objetivos específicos  

 Realizar um levantamento da legislação ambiental aplicada à disposição de Resíduos 

Sólidos Urbanos; 

 Realizar uma revisão bibliográfica dos aspectos e impactos ambientais característicos da 

disposição inadequada de Resíduos Sólidos Urbanos; 

 Abordar os aspectos legais do fechamento de aterros e lixões; 

 Realizar uma revisão bibliográfica das técnicas de recuperação ambiental de lixões; 

 Desenvolver uma metodologia de avaliação do risco oferecido por determinado lixão, 

propondo as medidas a serem tomadas para sua recuperação ambiental; 

o Elaborar um questionário (checklist) para obtenção das informações 

necessárias à aplicação da metodologia desenvolvida; 

o Elaborar matrizes para processar as informações obtidas, indicando a solução 

para o problema; 

 Realizar um Estudo de Caso, aplicando a metodologia proposta a um lixão existente. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1. Definições 

 Resíduos Sólidos 

A Lei Federal 12.305/2010 define Resíduos Sólidos como sendo todo material, substância, 

objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em sociedade, a cuja destinação 

final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou 

semissólido, bem como gases contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem 

inviável o seu lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para 

isso soluções técnica ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível. 

 Resíduos Sólidos Urbanos 

A Lei Federal 12.305/2010 define Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) como sendo os resíduos 

de origem domiciliar, provenientes de atividades domésticas em residências urbanas, e de 

origem de limpeza urbana, provenientes da varrição, limpeza de logradouros e vias públicas e 

outros serviços de limpeza urbana. 

 Rejeitos 

A Lei Federal 12.305/2010 traz a seguinte definição para Rejeitos: resíduos sólidos que, 

depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento e recuperação por processos 

tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não apresentem outra possibilidade que 

não a disposição final ambientalmente adequada. 

 Resíduos da Construção Civil 

A Lei Federal 12.305/2010 define Resíduos da Construção Civil (RCC) como sendo os 

resíduos gerados nas construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção 

civil, incluídos os resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis 

 Resíduos de Serviços de Saúde 

A Resolução CONAMA nº 358/2005 traz a seguinte definição para Resíduos de Serviços de 

Saúde (RSS): todos os resíduos resultantes de atividades exercidas nos serviços relacionados 

com o atendimento à saúde humana ou animal, inclusive os serviços de assistência domiciliar 

e de trabalhos de campo; laboratórios analíticos de produtos para saúde; necrotérios, 
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funerárias e serviços onde se realizem atividades de embalsamamento (tanatopraxia e 

somatoconservação); serviços de medicina legal; drogarias e farmácias inclusive as de 

manipulação; estabelecimentos de ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de 

zoonoses; distribuidores de produtos farmacêuticos; importadores, distribuidores e produtores 

de materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; 

serviços de acupuntura; serviços de tatuagem, entre outros similares. 

 Lixão ou Vazadouro 

Define-se lixão ou vazadouro como uma forma inadequada de disposição final de resíduos 

sólidos municipais, caracterizada pela simples descarga do lixo diretamente sobre o solo 

natural a céu aberto, sem adoção de critérios técnicos e sistemas de proteção ao meio 

ambiente ou à saúde pública (CEMPRE, 2010). Em um lixão não existe controle quanto a 

seleção da área destinada à disposição dos resíduos, aos tipos de resíduos depositados, à 

operação e manutenção do local, ao monitoramento dos impactos gerados, nem quanto à 

presença de animais e pessoas, que em muitos casos residem no próprio local e tiram sustento 

da catação de alimento e materiais que ainda tenham valor econômico. A Figura 1 ilustra o 

cenário degradante do lixão de Itariri, em Ilhéus-BA. 

 

FIGURA 1: Lixão de Itariri (Ilhéus-BA) 

Fonte: Sítio eletrônico 1. 
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 Aterro Controlado 

Um aterro controlado é uma técnica na qual os resíduos são dispostos no solo e cobertos 

diariamente com camadas de terra, realizando a compactação deste material. Os aterros 

controlados são uma opção menos poluente em relação aos lixões, porém não são a melhor 

opção a ser adotada. Normalmente, tratam-se de antigos lixões que passaram a ter um certo 

controle, buscando reduzir os impactos sociais e ambientais e otimizar o gerenciamento do 

recebimento de novos resíduos. Porém, devido à falta de impermeabilização do solo de base, 

de tratamento de lixiviados (chorume e água de infiltração) e de captura e queima controlada 

dos gases gerados, essa técnica não elimina a possibilidade de contaminação do solo e água 

subterrânea, tampouco reduz a poluição do ar (FEAM, 2010). A Figura 2 mostra a cobertura 

de uma célula no dia do fechamento do Aterro Controlado de Gramacho, no Rio de Janeiro – 

RJ, com o prefeito Eduardo Paes no interior do trator em destaque na imagem, acompanhando 

os trabalhos dos funcionários. 

 

FIGURA 2: Aterro Controlado de Gramacho (Rio de Janeiro – RJ) 

Fonte: Sítio eletrônico 2. 

 Aterro Sanitário 

Segundo a NBR 8.419:1992 da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, aterro 

sanitário é uma técnica de disposição de resíduos sólidos no solo, que não gera prejuízos à 

saúde pública e à sua segurança, utilizando-se de fundamentos de engenharia para confinar os 

resíduos na menor área possível e comprimi-los ao menor volume admissível, através da 
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compactação e recobrimento com terra em intervalos regulares, iguais ou menores que a 

jornada diária de trabalho. A Figura 3 mostra um esquema de um aterro sanitário. 

Para atendimento a essas premissas, um aterro sanitário deve conter diversos sistemas de 

proteção ambiental como: 

 Seleção segura do local em relação à profundidade do lençol freático, distância de 

corpos hídricos, núcleos populacionais, entre outros. O atendimento a esses 

parâmetros visa a distanciar a fonte de contaminação dos sujeitos vulneráveis a ela 

(seres humanos e meio ambiente); 

 Impermeabilização do solo na base e nas laterais, impedindo que o lixiviado se infiltre 

no solo e atinja o lençol freático; 

 Coleta e tratamento de lixiviados, visando a minimização do potencial poluidor do 

chorume; 

 

FIGURA 3: Esquema básico de um aterro sanitário 

Fonte: Adaptado de Sítio eletrônico 3. 

 Coleta e tratamentos dos gases gerados, reduzindo o risco de incêndios, explosões e, 

principalmente, a intensificação do efeito estufa; 



8 
 

 Drenagem superficial das águas pluviais a montante do aterro e sobre ele, reduzindo a 

infiltração de água no maciço e o potencial de ocorrência de erosão; 

 Conformação segura dos taludes do maciço, de modo a reduzir a probabilidade de 

ocorrência de escorregamentos dos resíduos; 

 Compactação e recobrimento diário dos resíduos para que não haja a proliferação de 

animais, muitos deles vetores de doenças; 

 Cobertura final das plataformas de resíduos e implantação de vegetação. Essa medida 

tem por finalidade a reabilitação da área para uso futuro, além de proporcionar maior 

estabilidade dos taludes pela ação das raízes das plantas; 

 Monitoramento ambiental, garantindo a eficiência das medidas de proteção ambiental, 

ao longo da vida útil do aterro e após seu encerramento. 

 Aterro Sanitário de Pequeno Porte 

Aterro sanitário de pequeno porte é, segundo a NBR 15.849:2010 da ABNT, um aterro 

sanitário com capacidade de receber até vinte toneladas de resíduos sólidos por dia, podendo 

haver a adequação dos sistemas de proteção ambiental sem haver, no entanto, a redução da 

eficiência na minimização dos impactos ao meio ambiente e à saúde pública. Dessa forma, a 

concepção do sistema pode ser simplificada. Essa solução pode ser executada através da 

utilização de valas, trincheiras, encostas de morros ou áreas planas. 

 Usinas de Triagem e Compostagem 

Nas usinas de triagem e compostagem é realizada separação manual dos diversos 

componentes dos resíduos sólidos, divididos em grupos conforme a sua natureza. A matéria 

orgânica é encaminhada a um pátio, sendo submetida a um processo de decomposição aeróbia 

através da ação de microrganismos, gerando um produto rico em nutrientes minerais e húmus 

que pode ser comercializado como adubo, utilizado na recuperação de áreas degradadas, entre 

outros. Os materiais recicláveis são separados em subcategorias, como plásticos, vidros, 

metais e papéis e, então, são comercializados. Os rejeitos são enviados para a destinação final, 

preferencialmente em aterro sanitário, e os resíduos especiais direcionados a diversas 

destinações, de acordo com suas características. 

Do ponto de vista ambiental, essa pode ser considerada uma ótima solução, pois o volume de 

resíduos encaminhados à destinação final se reduz devido à fração reciclável ser reintroduzida 

no mercado e à fração orgânica ser transformada em composto útil à agricultura. Dessa forma, 
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a vida útil dos aterros sanitários é estendida, evitando a necessidade de se buscar novas áreas 

para construção de novos aterros sanitários, além de reduzir a extração de matérias primas. 

Entretanto, conforme estudo realizado para a cidade de João Pessoa – PB, a utilização desta 

solução mostra-se economicamente viável, somente no caso de existir um sistema de coleta 

seletiva implementado no município (ONOFRE, JÚNIOR e NÓBREGA, 2008). Os autores 

ainda ratificaram essa afirmação, ao realizarem um estudo para as condições de mercado da 

cidade de São Paulo – SP, demonstrando que a relação benefício/custo é muito maior quando 

há coleta seletiva. 

A Figura 4 mostra o pátio de compostagem do Consórcio Intermunicipal de Reciclagem e 

Compostagem de Cristiano Otoni. 

 

FIGURA 4: Pátio de compostagem 

Fonte: Sítio eletrônico 4. 

3.2. Legislação Aplicável 

No Brasil, o descompasso entre a entrada em vigor da legislação e sua efetiva 

operacionalização é evidente, principalmente quando se refere a questões ambientais e 

sanitárias. O levantamento do histórico das normas aplicáveis à temática de Resíduos Sólidos 

Urbanos demonstra claramente tal afirmação. Essa situação se repete tanto no âmbito federal 

quanto estadual e, em especial no Estado de Minas Gerais, foco principal deste estudo. 
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Motivações legais para o banimento de vazadouros irregulares como lixões e aterros 

controlados existem há mais de trinta anos no país como poderá ser observado a seguir. Ainda 

assim, o cenário nacional de desajustes referentes à disposição final de resíduos se reflete em 

cerca de 60% de municípios que se utilizam dessas formas de destinação final de seus 

resíduos (ABRELPE, 2013) e em mais de 60% no estado de Minas Gerais (FEAM, 2014). 

 Política Nacional de Meio Ambiente (Lei 6.938/1981) 

A Lei 6.938/1981 discorre sobre a Política Nacional de Meio Ambiente que instituiu o 

Sistema Nacional do Meio Ambiente e definiu conceitos básicos como o de meio ambiente, 

degradação ambiental e poluição. Ademais, a lei estabeleceu princípios como planejamento e 

fiscalização do uso dos recursos naturais, proteção dos ecossistemas, controle e zoneamento 

de atividades poluidoras, monitoramento ambiental, recuperação de áreas degradadas, 

proteção de áreas ameaçadas e educação ambiental; determinou instrumentos para fazer 

cumprir seus objetivos, como o Licenciamento, Estudos de Impacto Ambiental (EIA), 

Zoneamento Ambiental, além de ter adotado a teoria da responsabilidade civil e criminal e de 

prever penalidades para aqueles que não cumprem as normas estabelecidas. (SIRVINSKAS, 

2005, apud FARIAS, 2006). 

 Constituição Federal (1988) 

O Artigo 225 da Constituição brasileira representa explicitamente o veto sobre a utilização de 

lixões e aterros controlados como forma de destinação de resíduos sólidos municipais, como 

se pode observar, na redação de seu caput: 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso 

comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder 
Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as 

presentes e futuras gerações. 

Percebe-se que este artigo traz, em sua essência, todo o embasamento da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, visando à sustentabilidade e impondo ao Poder Público e à sociedade como 

um todo a responsabilidade compartilhada pela proteção e preservação do meio ambiente. 

Ademais, o § 3º do mesmo artigo determina que as pessoas físicas e jurídicas que, de alguma 

forma, causem uma alteração negativa à qualidade ambiental, estarão sujeitas a sanções 

penais e administrativas. 



11 
 

O Art. 23 em seu inciso VI declara ser de competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios a proteção ao meio ambiente e o combate à poluição em 

qualquer de suas formas. 

Além disso, o Art. 30 estabelece que compete aos Municípios: 

I – Legislar sobre assuntos de interesse local; 

II – Suplementar as legislações federal e estadual no que couber; 

V – Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os 

serviços públicos de interesse local... 

Portanto, é de entendimento geral que cabe aos Municípios a gestão e o gerenciamento dos 

Resíduos Sólidos Urbanos e, as consequências destes serviços são, igualmente, de sua 

responsabilidade, cabendo aos mesmos, a obrigação pela recuperação ambiental das áreas 

degradadas pelos lixões existentes em seu território, estando o lixão em operação ou 

desativado. 

 Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/1998) 

A constituição federal brasileira declara a importância do meio ambiente à manutenção da 

vida humana e assegura a todos os cidadãos, o direito fundamental a um meio ambiente 

equilibrado e sadio, sendo este uma extensão ao direito à vida, seja pela simples existência 

física, ou quanto à dignidade da pessoa humana em relação a essa existência. 

Em virtude de tais princípios e direitos constitucionalmente estabelecidos, foi editada a Lei 

9.605/1998, que dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de condutas e 

atividades que causem danos ou prejuízos a qualquer elemento que compõe o meio ambiente, 

bem como estabelece outras providências a serem tomadas. 

Adicionalmente, no Art. 60, a lei considera crime ambiental o não cumprimento de exigências 

da legislação ambiental, como por exemplo, realizar empreendimentos ou serviços 

potencialmente poluidores, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou 

contrariando as normas legais e regulamentares pertinentes. Logo, observa-se mais uma 

violação da lei ao se utilizar lixões como solução de destinação de Resíduos Sólidos Urbanos. 
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No Capítulo V, esta lei caracteriza os tipos de Crimes contra o Meio Ambiente como sendo: 

Contra a Fauna; Contra a Flora; Contra o Ordenamento Urbano e o Patrimônio Cultural; 

Contra a Administração Ambiental; Da Poluição e outros Crimes Ambientais. Destaca-se o 

último tipo por relacionar-se com o tema deste trabalho. Observa-se, portanto, que a proibição 

de encaminhamento de materiais a locais em que cause poluição ou degradação ambiental, 

existe no Brasil desde 1981 com a Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938/1981, 

passando a ser uma prática criminalizada pela Lei de Crimes Ambientais. 

 Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) 

A Lei Federal de Política Urbana – o Estatuto da Cidade – tem por objetivo ordenar o 

desenvolvimento das funções sociais da cidade mediante diretrizes que contemplem o bem-

estar dos cidadãos, equilíbrio ambiental, desenvolvimento de cidades sustentáveis, 

saneamento ambiental e infraestrutura urbana, de modo a evitar e corrigir as distorções do 

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente. 

O Estatuto da Cidade, internacionalmente elogiado por seu pioneirismo na promoção de uma 

reforma urbana (Fernandes, 2013), regulamentou os Artigos 182 e 183 da Constituição 

Federal e estabeleceu diretrizes para essa reforma urbana nas cidades, fazendo com que os 

municípios elaborassem seus Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano, Social e 

Econômico, e garantindo o direito à cidade sob vários aspectos: social, ambiental, econômico, 

da saúde, do lazer, da habitação, do transporte, saneamento básico etc. (MMA, 2011). 

 Lei Federal dos Consórcios Públicos (Lei 11.107/2005) 

A Lei 11.107/2005 estabelece os critérios para contratação de Consórcios Públicos, dando 

forma à prestação regionalizada de serviços públicos instituída pela Lei Federal de 

Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) e que é incentivada e priorizada pela Política Nacional 

de Resíduos Sólidos (Lei 12.305/2010). 

O Governo Federal e muitos Estados vêm incentivando a formação de Consórcios Públicos 

com o intuito de se atingir maior qualidade da gestão. Isso se deve em especial ao histórico 

negativo dos processos de gestão de resíduos sólidos operacionalizados em diversas regiões 

do país, em que cada município gerencia diferentemente seus RSU. O espírito da Lei 

11.107/2005 impõe a necessidade do aumento de escala em termos de gestão e gerenciamento 

de RSU, permitindo atender a todos os consorciados de maneira eficiente e, dividindo os 
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esforços de maneira justa e equânime, a fim de superar a fragilidade na gestão de cada 

Município (MMA, 2011). Assim, os consórcios constituem importante ferramenta para atingir 

os objetivos da PNRS, servindo tanto para um novo modelo de gestão dos resíduos sólidos 

urbanos, quanto para a remediação dos impactos causados pela gestão anterior, devido à 

disposição irregular dos resíduos. 

 Política Federal de Saneamento Básico (Lei 11.445/2007) 

A Lei 11.445/2007 versa sobre os serviços públicos de saneamento básico, dentre eles a 

limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos. A lei estabelece como diretrizes para a 

prestação destes serviços: o planejamento, a regulação e fiscalização, a prestação de serviços 

com regras, contratos com estudos de viabilidade técnica e financeira, definição de 

regulamento por lei, definição de entidade de regulação, realização prévia de audiências e de 

consultas públicas, mecanismos de controle social nas atividades de planejamento, regulação 

e fiscalização e, as hipóteses de intervenção e de retomada dos serviços. A prestação dos 

serviços deve ser realizada de forma universal e integral, além de haver a interação com 

outras áreas como recursos hídricos, saúde, meio ambiente e desenvolvimento urbano. 

A Política Federal de Saneamento Básico instituiu a prestação regionalizada dos serviços de 

saneamento básico, buscando fornecer aos pequenos municípios uma ferramenta para o 

cumprimento de seus objetivos. Essa modalidade é caracterizada por um único prestador do 

serviço para vários Municípios, contíguos ou não, com uma uniformidade de fiscalização e 

regulação dos serviços, inclusive de sua remuneração e a compatibilidade de planejamento. 

Destaca-se que esse modelo de gestão, regulamentado pela Lei Federal de Consórcios 

Públicos (Lei 11.107/2005), encontra especial reforço na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos. 

No Art. 29, a Lei definiu ainda que a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de 

limpeza urbana e manejo dos RSU deve ser assegurada, sempre que possível, mediante 

remuneração pela cobrança dos serviços, através taxas ou tarifas e outros preços públicos, de 

acordo com o regime de prestação do serviço ou de suas atividades. 

 Política Nacional Sobre Mudança do Clima (Lei 12.187/2009) 

A Lei 12.187/2009 estabelece a redução das emissões de gases de efeito estufa, dentre eles, a 

emissão de gás metano proveniente da decomposição dos resíduos sólidos. Estabelece ainda, 
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que os princípios, objetivos, diretrizes e instrumentos das políticas públicas e programas 

governamentais em geral, deverão ser compatíveis com os da Política Nacional sobre 

Mudança do Clima. 

 Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal 12.305/2010) 

Aprovada em agosto de 2010, a Lei Federal 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos - PNRS e regulamentada pelo Decreto 7.404/2010, se constitui em 

importante ferramenta na busca de soluções para os graves problemas causados pelo manejo 

inadequado dos resíduos sólidos, estipulando responsabilidade compartilhada entre a União, 

Estados, Municípios, setor privado e sociedade civil. 

A lei, que esteve por mais de vinte anos em tramitação no Congresso Nacional, pode ser 

considerada bem contemporânea, pois visa a não geração, a redução, reuso e reciclagem de 

resíduos, incentivando o consumo racional e sustentável de insumos e produtos. Induz, assim, 

o aumento da reutilização e reciclagem dos resíduos, garantindo o tratamento e a destinação 

segura dos rejeitos, além de assegurar práticas de Logística Reversa. 

A PNRS definiu uma meta para eliminação dos lixões, determinou a elaboração de um Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos que contasse com ampla participação social, divulgado em sua 

versão preliminar em 2011 para consulta pública e em 2012 publicado em sua versão oficial 

(apesar de ainda não estar em vigor). A PNRS instituiu a criação de um Sistema Nacional de 

Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (SINIR) com o objetivo de guiar as ações 

necessárias ao cumprimento da lei. Além disso, estipulou a criação de planos de gestão e 

gerenciamento em níveis nacional, estadual, microrregional, intermunicipal, metropolitano e 

municipal, além de impor que empresas privadas elaborem seus próprios Planos de 

Gerenciamento de Resíduos Sólidos. 

Devido ao fato de que a grande maioria dos municípios brasileiros pode ser considerada de 

pequeno porte, sendo 88% com menos de 50 mil habitantes e 69% abaixo de 20 mil (IBGE 

2014), com frequência sem recursos humanos qualificados e com dificuldades financeiras, a 

PNRS incentiva modelos de gestão conjunta mediante celebração de consórcios ou outras 

formas de cooperação entre os entes federados, visando ao aumento de escala e redução nos 

custos, de modo que a Lei 11.107/2005 dispõe sobre normas gerais de contratação de 

Consórcios Públicos. 
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 Política Estadual de Resíduos Sólidos (Lei 18.031/2009) 

A Lei 18.031/2009 instituiu a Política Estadual de Resíduos Sólidos e foi regulamentada pelo 

Decreto 45.181/2009. Seu conteúdo é similar ao da Política Nacional de Resíduos Sólidos, 

tendo objetivos em comum como a proteção e melhoria da qualidade do meio ambiente e 

preservação da saúde pública, além de fomentar a não geração, a redução, a reutilização, o 

reaproveitamento, a reciclagem, a geração de energia, o tratamento e a disposição final 

adequada dos resíduos sólidos. Ademais, busca estimular soluções intermunicipais e regionais 

para a gestão integrada dos resíduos sólidos. Para alcançar seus objetivos, a PERS impõe ao 

poder público o dever de fomentar, entre outros, a recuperação e remediação de vazadouros, 

lixões e áreas degradadas pela disposição inadequada de resíduos sólidos. A PERS foi 

elaborada em consonância com outras políticas estaduais como as de saúde, de 

desenvolvimento e de meio ambiente, demonstrando, mais uma vez, a necessidade de 

eliminação dos lixões para que os objetivos destas políticas possam ser atendidos. 

 Programa Minas Sem Lixões 

Com características inovadoras e criativas, o programa Minas sem Lixões, criado em 2003 

pela Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEAM teve como metas dotar, pelo menos 60% 

da população urbana com sistemas de tratamento e destinação final adequados de resíduos 

sólidos urbanos e eliminar os lixões em 80% dos 853 municípios mineiros até 2011, 

minimizando os impactos ambientais deles advindos. O Programa foi criado após apurar que a 

Deliberação Normativa 52/2001 do COPAM, que será abordada a seguir, não alcançou os 

resultados esperados (ASSIS, CERQUEIRA e VIMIEIRO, 2011). 

Segundo a FEAM (2010), o Programa promove diversas ações visando incentivar e orientar 

os municípios mineiros na elaboração e implementação do Plano de Gestão Integrada dos 

Resíduos Sólidos Urbanos, priorizando os consórcios intermunicipais e a formação de 

parcerias estratégicas, além da formalização de apoio técnico na parceria com a Fundação 

Israel Pinheiro (FIP) e convênio com universidades. 

 Deliberações Normativas do COPAM 

As diversas deliberações normativas que se seguem evidenciam o não atendimento às 

políticas públicas referentes ao setor. Percebe-se que mesmo após diversas alterações de 
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prazos para seu cumprimento, ainda hoje existem muitos municípios que não realizaram um 

licenciamento ambiental de um sistema adequado de disposição final de resíduos. 

 52/2001 – Convoca Municípios para o licenciamento ambiental de sistema adequado de 

disposição final de lixo. 

 56/2002 – Altera a Deliberação Normativa COPAM 52, de 14 de dezembro de 2001, 

fixando novo prazo para atendimento ao disposto pelo artigo 2º, e dá outras providências. 

 67/ 2003 – Prorroga prazos estabelecidos pelos artigos 1º e 2º da DN 52/2001 e altera a 

redação do inciso V do artigo 2º. 

 75/2004 – Convoca os municípios com população entre trinta e cinquenta mil habitantes ao 

licenciamento ambiental de sistema adequado de destinação final de resíduos sólidos 

urbanos e altera prazos estabelecidos pela DN 52/2001. 

 81/2005 – Altera prazos estabelecidos pela DN 52/2001. 

 92/2006 – Estabelece novos prazos para atendimento das determinações das DN’s 52/2001, 

75/2001 e 81/2005. 

 105/ 2006 – Altera prazos estabelecidos pelas DN’s 75/2004 e 92/2006. 

 118/2008 – Altera os artigos 2º, 3º e 4º da DN 52/2001, estabelece novas diretrizes para 

adequação da disposição final de resíduos sólidos urbanos no Estado. 

 119/2008 – Reitera a convocação aos municípios com população urbana acima de 30.000 

habitantes, que não cumpriram os prazos estabelecidos na DN 105/2006, a formalizarem 

processo de licenciamento ambiental para sistema de tratamento e/ou disposição final de 

resíduos sólidos urbanos. 

 126/2008 – Convoca os municípios com população entre vinte e trinta mil habitantes ao 

licenciamento ambiental de sistemas adequados de tratamento ou destinação final de 

resíduos sólidos urbanos. 

 Licenciamento ambiental 

A Resolução CONAMA 237/1997 define Licenciamento Ambiental como sendo o 

procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente concede autorizações 

relativas à localização, instalação, ampliação e operação de empreendimentos ou atividades 

que utilizam recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental , considerando as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso. O Anexo 1 da 

resolução apresenta uma lista de atividades sujeitas ao licenciamento ambiental, constando, 
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entre tantos outros, o tratamento e a destinação de Resíduos Sólidos Urbanos. Desta forma, os 

lixões, por não possuírem qualquer tipo de licença ambiental, sendo criados de forma 

desordenada e não planejada, desrespeitam mais uma das inúmeras normas estipuladas pelo 

poder público. 

Segundo a FEAM (2010), existem diversas técnicas e informações necessárias à recuperação 

ambiental de lixões, que serão abordadas no Capítulo 6. Essas técnicas deverão ser orientadas 

por estudos multidisciplinares prévios detalhados do local e coordenadas por profissionais 

habilitados com registro de Anotação de Responsabilidade Técnica nos Conselhos 

Profissionais relacionados. Adicionalmente, esses estudos e projetos deverão ser entregues ao 

órgão ambiental competente juntamente com o processo de licenciamento do novo local para 

destinação dos resíduos sólidos urbanos. 

A Resolução CONAMA 404/2008 estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento 

ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. A resolução 

define aterro sanitário de pequeno porte aquele que dispõe até 20 toneladas de resíduos por 

dia. O licenciamento ambiental dispensa a realização de EIA/RIMA. Caso o órgão ambiental 

estadual entenda que os impactos são significativos, será necessária a realização de ambos. 

3.3. Impactos Provenientes da Disposição Inadequada de Resíduos 

Os resíduos sólidos municipais dispostos de forma inapropriada são causadores de inúmeros 

impactos indesejáveis, representando uma atividade altamente poluidora do meio ambiente e 

oferecendo graves riscos à saúde pública. Em vista disso, os lixões retratam claramente essa 

assertiva, constituindo-se então, um grande obstáculo ao desenvolvimento sustentável, 

conceito no qual a Política Nacional de Resíduos Sólidos se fundamenta. 

Dentre os impactos ambientais, alguns dos mais notáveis são a contaminação do solo e das 

águas superficiais e subterrâneas pelo lixiviado também conhecido como chorume, 

proveniente da decomposição da matéria orgânica, umidade do lixo e da mistura com água de 

chuva. Esse líquido de coloração escura, odor forte e desagradável e alto potencial poluidor 

pode conter, além de sua formação natural, fluidos diversos possuindo metais pesados, 

contaminantes biológicos e, em alguns casos, até mesmo materiais radioativos. Essa variedade 

de compostos existentes no chorume se deve ao fato de não haver controle ou triagem dos 

resíduos despejados nos lixões, que podem ser provenientes de serviços de saúde, indústrias, 
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oficinas mecânicas, postos de combustíveis e do descarte de resíduos especiais como 

equipamentos eletroeletrônicos, pilhas e baterias, lâmpadas, medicamentos, entre outros, 

realizados de forma incorreta pela população. Alguns desses resíduos deveriam ser 

encaminhados a aterros industriais e outros fazem parte do grupo de resíduos em que a 

Logística Reversa é obrigatória, segundo a PNRS. 

O processo de decomposição da matéria orgânica presente nos resíduos gera diversos gases, 

como gás sulfídrico, nitrogênio, oxigênio e compostos orgânicos voláteis. Considera-se que os 

gases de maior relevância em termos de potencialização de impactos ambientais e volume 

liberado são o metano e o dióxido de carbono, representando mais de 95% do total de gases 

emitidos por aterros de resíduos, com o CH4 variando entre 45 e 60% (BARROS, 2012). A 

emissão mundial de metano por aterros de resíduos foi estimada por Bahr et al.. (2006) em 

cerca 60 milhões de toneladas por ano. 

O dióxido de carbono e o metano são alguns dos gases causadores de efeito estufa (GEE), de 

modo que, segundo o IPCC (2014), é extremamente provável que a emissão antrópica destes e 

outros GEE tem sido a causa dominante do aquecimento global observado desde a metade do 

século vinte, fenômeno que poderá causar drásticas mudanças climáticas no futuro. Lelieveld, 

Crutzen e Dentener (1998) afirmam que o metano (CH4) possui um potencial de aquecimento 

da atmosfera 21 vezes superior ao do CO2, considerado o principal GEE. Portanto, a 

implementação de técnicas que evitem a emissão de CH4 na atmosfera se faz necessária, tendo 

em vista que os lixões não dispõem de qualquer sistema com essa finalidade. Ainda, por ser 

inflamável, o metano gera riscos de incêndios e explosões nos maciços, oferecendo riscos à 

segurança dos catadores e emissão de gases tóxicos pela combustão dos diversos materiais 

encontrados no local. 

A falta de critérios técnicos para a disposição dos resíduos faz com que a pilha formada pelo 

amontoado de dejetos seja normalmente muito instável devido à grande altura da camada de 

resíduos, elevada declividade das laterais do maciço e do terreno e da falta de compactação 

dos resíduos. Este último fator aumenta o volume de água das chuvas que é absorvido devido 

aos maiores espaços vazios no interior do lixão, fazendo com que ocorra sobrecarga das 

encostas e maior lubrificação das superfícies de contato entre os resíduos e o solo. Somando-

se a isso a ocupação irregular da área, mesmo após o encerramento do lixão, desastres como o 
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escorregamento ocorrido no Morro do Bumba em Niterói – RJ, em que 46 pessoas perderam a 

vida, podem ser observados (SENADO FEDERAL, 2010). 

Devido à falta de recobrimento diário dos resíduos, alguns problemas são característicos dos 

lixões como a presença de catadores, que retiram seu sustento do lixo, tentando recuperar 

materiais que ainda tenham algum valor econômico. Não é incomum os catadores (adultos e 

crianças) residirem no próprio lixão, expondo-se a diversos e elevados riscos à saúde. Além 

disso, ocorre também a proliferação de animais como moscas, mosquitos, baratas, escorpiões, 

ratos e urubus, considerados vetores de doenças. 

Outros relevantes transtornos associados à disposição de resíduos são a desvalorização 

econômica e imobiliária das áreas próximas, devido à poluição visual, à emissão de odores 

desagradáveis, geração de fumaça e suspensão de poeira pelo trânsito dos caminhões que 

carregam os resíduos. 

3.3.1. Impactos Após o Encerramento dos Lixões 

Após o encerramento da utilização de um lixão como destinação final de resíduos urbanos, 

cessam-se, também, alguns dos problemas citados, como a presença de catadores por 

exemplo. Porém, os processos de decomposição da matéria orgânica perduram durante muitos 

anos até que ela seja completamente estabilizada. Em consequência, a produção de gases e 

chorume se mantém ativa, fazendo com que a poluição atmosférica e a contaminação do solo 

e das águas superficiais e subterrâneas se agravem ao longo do tempo. Segundo a CEMPRE 

(2010), a completa estabilização dos processos (físicos, químicos e biológicos) atuantes no 

interior da massa de lixo é atingida em um período normalmente superior a 10 a 15 anos. 

Muitas vezes, a desativação de um lixão se caracteriza pelo simples abandono da área, sem os 

devidos procedimentos técnicos necessários. Neste caso, a proliferação de vetores de doenças 

constitui grave risco à saúde pública, além de não serem solucionadas as questões da poluição 

visual, geração de maus odores e desvalorização imobiliária da vizinhança. Além disso, a 

exposição dos resíduos promove maior absorção de água das chuvas, o que faz com que a 

produção de chorume aumente, assim como os riscos de escorregamento da pilha de dejetos 

devido ao acréscimo de peso provocado pelo aporte de água ao maciço. 
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Em vista disso, o simples fechamento e abandono desses locais não pode ser considerado uma 

opção, sendo necessária, por parte dos municípios, a adoção de uma técnica de recuperação 

ambiental dessas áreas já degradadas, mitigando os impactos ambientais existentes e evitando 

que novos impactos venham a ocorrer. 

Segundo Barros (2012), o grau de contaminação ambiental, do solo e/ou das águas 

superficiais e subterrâneas é, normalmente, tão elevado, que não justifica os gastos para 

recuperar o local às suas condições originais. Porém, existem algumas técnicas, que serão 

apresentadas no Capítulo 6, que podem ser utilizadas para minimizar os impactos e, até 

mesmo, reabilitar a área ao uso público pela população. No entanto, esse uso deve ser menos 

exigente em termos de peso aplicado ao solo. Alguns exemplos são a construção de parques, 

estacionamentos, viveiros, paisagismo, etc., atentando-se para o tempo de permanência de 

crianças e adultos nestes locais. 

3.4. Processo de Encerramento de Lixões 

Caso o lixão ainda esteja sendo utilizado pelo município, as ações devem ser realizadas de 

modo que a disposição dos resíduos no local não seja inviabilizada a curto prazo, enquanto 

uma nova solução para a destinação dos RSU não estiver consolidada. 

O primeiro passo no processo geral é realizar um diagnóstico preliminar das características do 

lixão a ser recuperado e as condições em que ele e seu entorno se encontram. Esse diagnóstico 

visa a conhecer a dimensão do problema de forma simplificada, facilitando as tomadas de 

decisões futuras quanto a seleção das técnicas a serem utilizadas. 

Existem algumas metodologias para avaliação preliminar dos impactos causados por 

determinado lixão/aterro, sendo apresentadas duas no item 3.5 do Capítulo 3. Entretanto, a 

seleção da técnica de recuperação ambiental a ser executada em cada caso deve ser guiada por 

um estudo de uma equipe técnica multidisciplinar, que avalie de forma pormenorizada as 

condições físicas e ambientais do local. Esse estudo deve contemplar, no mínimo, a realização 

de um levantamento planialtimétrico do terreno, estudos de sondagem e caracterização 

geotécnica, análises de águas superficiais e subterrâneas, entre outros. 

Os estudos, o projeto e sua execução deverão ser coordenados e supervisionados por 

profissionais devidamente habilitados nos relativos Conselhos Profissionais, onde se 

procederá o registro das Anotações de Responsabilidade Técnica – ART. Toda a 
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documentação deverá ser submetida ao órgão ambiental competente, juntamente àquela 

relativa ao processo de licenciamento do novo local para disposição dos resíduos, caso o 

município ainda esteja utilizando o lixão (FEAM, 2010). 

O município interessado em regularizar a situação dos lixões existentes em seu território – 

estejam estes ainda sendo utilizados ou já desativados – deverá procurar assistência técnica 

visando a estabelecer os procedimentos de fechamento e de recuperação ambiental do sítio 

potencialmente contaminado, evitando assim, que os órgãos ambientais e/ou o Ministério 

Público venham a atuar. Ressalta-se que, caso a destinação final dos resíduos sólidos urbanos 

do município ainda esteja sendo feita em desacordo com a Lei 12.305/2010, o município 

deverá, além das ações mencionadas, buscar uma solução técnica adequada, seja através de 

consórcios ou da implementação de aterros sanitários. 

3.5. Metodologias de Avaliação Preliminar das Condições dos Lixões 

Objetivando o desenvolvimento de uma metodologia expedita de avaliação preliminar das 

características sanitárias e ambientais de lixões, foi realizada uma revisão bibliográfica 

abrangente, na qual foi possível selecionar dois trabalhos – (Schueler e Mahler, 2007) e 

(Kurian et al.., 2005) – que serviram como base para a proposição de uma metodologia de 

indicação das técnicas de recuperação ambiental que poderão ser adotadas para remediação 

dos impactos produzidos por determinado lixão, sendo apresentada no Capítulo 7. 

A metodologia apresentada por Schueler e Mahler (2007) pode ser considerada de grande 

utilidade por se tratar de uma metodologia expedita e sem maiores dificuldades na obtenção 

de dados para sua realização. Entretanto, as recomendações sugeridas após sua execução se 

resumem a planos de monitoramento da água subterrânea, não abordando a necessidade de 

remediação e monitoramento dos outros impactos ambientais provocados pelo lixão/aterro, 

nem as técnicas de recuperação ambiental a serem aplicadas. 

Já a metodologia apresentada por Kurian et al.. (2005) proporciona análises mais detalhadas 

da situação geral do aterro, ao avaliar um maior número de parâmetros, cada um com peso 

relacionado à sua importância no diagnóstico. Apesar de representar de forma satisfatória as 

condições reais do aterro em estudo, alguns dos dados exigidos para sua realização podem 

representar obstáculos à sua execução. Essa dificuldade para obtenção dos dados se deve ao 

fato de que pequenos municípios normalmente têm seus recursos financeiros e mão de obra 
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qualificada limitados. Destaca-se que os resultados encontrados nesta metodologia indicam o 

risco de contaminação ambiental proporcionado pelo lixão e a necessidade ou não de 

fechamento e remediação do mesmo, porém não indica as técnicas ou diretrizes necessárias 

para realizar a recuperação ambiental do local. 

Apresenta-se a seguir as duas metodologias citadas anteriormente. 

3.5.1. Sistema de avaliação para classificar áreas de disposição de 

resíduos sólidos urbanos visando a remediação e a pós-

ocupação (Schueler e Mahler, 2007) 

A metodologia apresentada por Schueler e Mahler (2007) se baseia na avaliação do risco da 

exposição do ser humano e dos recursos naturais à contaminação por chorume. A execução 

deste método se resume ao somatório de valores constantes em quatro tabelas, de acordo com 

as caraterísticas do lixão ou aterro em estudo. Como orientação, os valores considerados 

aceitáveis são apresentados entre parênteses, valores perigosos entre colchetes e valores 

intermediários sem nenhum destaque especial. É importante destacar que essa metodologia 

parte do pressuposto de que depósitos de RSU costumam apresentar características 

semelhantes, conforme demonstrado por United States Environmental Protection Agency, 

USEPA (1997). 

As quatro tabelas mencionadas acima e que fundamentam a aplicação desta metodologia são 

apresentadas a seguir e são referentes a: 

 Tabela 1 – Fonte do contaminante: volume potencial de produção de lixiviado; 

TABELA 1: Matriz de avaliação da produção de chorume 

 
Fonte: Schueler e Mahler (2007) 
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O volume de lixiviado produzido está diretamente relacionado ao volume de resíduos 

depositados e à idade desses resíduos, relativa ao último resíduo disposto no local. A 

geração de chorume nos RSU tem seu ápice após cerca de 2 a 3 anos de sua disposição 

final, decrescendo gradativamente a até 25 anos ou mais (CEMPRE, 2010) e 

(Tchobanoglous, 1994 apud Schueler e Mahler, 2007). Após 30 anos, o processo de 

estabilização dos resíduos encontra-se bastante evoluído, reduzindo substancialmente 

a formação de chorume. 

 Tabelas 2 e 3 – Caminhos ambientais percorridos pelo contaminante: facilidade de 

movimentação do chorume por vias subterrâneas (Tabela 2) e superficiais (Tabela 3); 

A movimentação subterrânea de líquidos pode ser estimada com base no coeficiente 

de permeabilidade do solo (k), de forma que os solos podem ser assim classificados 

(Schueler e Mahler, 2007): para baixa permeabilidade foi adotado k ≤ 1x10-6 cm/s; 

média permeabilidade compreendida no intervalo 1x10-6 ≤ k ≤ 5x10-4 cm/s; e alta 

permeabilidade com k ≥ 5x10-4 cm/s. 

Além da permeabilidade do solo, a profundidade do lençol freático é fator crucial na 

avaliação, sendo melhor a situação de maior profundidade do nível estático da água 

subterrânea na época de maior pluviosidade. A NBR 13.896/1997 e a NBR 

15.849/2010 consideram seguros os solos com baixa permeabilidade e com 

profundidade do lençol freático superior a 3 metros. 

TABELA 2: Matriz de avaliação da base do aterro 

 

Fonte: Schueler e Mahler (2007) 
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A topografia e o clima do local têm influência na formação e movimentação do 

lixiviado de diversas maneiras, sendo representados na Tabela 3 como (TP) – 

topografia propícia, e (BH+) ou (BH-) – balanço hídrico positivo ou negativo. A TP 

representa condições em que a topografia do local favorece regiões de alagamento ou 

de escoamento superficial de alta energia (com grande potencial de ocasionar a erosão 

do solo), sejam estas condições a montante, a jusante ou sobre o maciço de resíduos 

(montante e jusante no sentido do escoamento superficial de águas pluviais). A NBR 

13.896/1997 e a NBR 15.849/2010 consideram adequados os terrenos com declividade 

natural maior que 1% e menor que 30%. 

O BH+ ou BH- representa o clima da região, indicando de forma qualitativa o 

potencial que a pluviosidade do local tem para formação das condições de alagamento 

ou escoamento superficial intenso. Em regiões com baixa pluviosidade, a 

evapotranspiração e a infiltração podem ser maiores que a lâmina d’água precipitada, 

reduzindo as chances de ocorrência das situações descritas. 

TABELA 3: Matriz de avaliação da topografia e da pluviosidade 

 

Fonte: Schueler e Mahler (2007) 

 Tabela 4(A) e 4(B) – Sujeito potencialmente exposto: seres humanos e biota sob 

possível risco de contaminação. 

O risco de exposição em zonas urbanas foi classificado de acordo com três tipos de 

uso do solo: agrícola, residencial e comercial – Tabela 4(A). No caso do uso 

residencial, a pontuação deve ser acrescida de 1 ponto quando o núcleo populacional 

for ocupado por populações de baixa renda. 
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A Tabela 4(B) classifica regiões do entorno do depósito de resíduos conforme os 

recursos naturais potencialmente afetados, como zonas de preservação ambiental, 

corpos hídricos e zonas de proteção. 

TABELA 4: Matriz 4A e 4B, de avaliação do sujeito potencialmente atingido 

 

Fonte: Schueler e Mahler (2007) 

As Tabelas 1 e 2 resultam em um único valor para cada uma, sendo que cada um desses 

valores contribui com até 30% da pontuação total. As Tabelas 3 e 4 resultam em diversos 

valores cada uma, devendo ser selecionado, em cada caso, o maior valor dentre aqueles 

apresentados. Os valores selecionados nas tabelas 3 e 4 contribuem com até 20% cada. O 

somatório deverá ser realizado da seguinte forma:  

(valor encontrado na Tabela 1) + (valor encontrado na 

Tabela 2) + (o maior dos valores encontrado na Tabela 3) + 

(o maior dos valores encontrado na Tabela 4, estando este na 

parte A ou B). 

O somatório resultante pode alcançar um valor máximo de 100 pontos e é dividido em 3 (três) 

classes de risco: Baixo (até 20 pontos), Médio (de 21 a 60 pontos) e Alto (de 61 a 100 

pontos). Cada uma destas classes sugere um programa de monitoramento das águas 

subterrâneas. Cabe ressaltar que o resultado obtido deve ser confirmado por uma avaliação da 

qualidade da água subterrânea, indicando uma real contaminação da mesma. 

Caso o resultado aponte Baixo Risco de exposição ao lixiviado e a análise química da água 

subterrânea apresente teores que não excedam aos valores de referência da região, o programa 

de monitoramento proposto deve contemplar: monitoramento trimestral no primeiro ano, 
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visando identificar períodos críticos de uma eventual contaminação. Se não houver alteração 

da qualidade da água subterrânea nesse período, o monitoramento passa a ser anual durante 

cinco anos consecutivos. Caso continue a não ocorrer alteração da qualidade da água 

subterrânea durante este período, a área pode ser considerada saudável em relação ao risco de 

exposição ao percolado. 

Apresentando resultado de Médio Risco de exposição, confirmado por análise química da 

água subterrânea, cujos teores sejam superiores aos de referência da região, o monitoramento 

deverá ser executado como se procede: monitoramento trimestral como no caso anterior, ou 

seja, até que não seja observado alteração da qualidade da água subterrânea; após esse prazo, 

o monitoramento passa a ser semestral até que os teores não excedam aos de referência da 

região; terminado esse período, o monitoramento passa a ser anual durante cinco anos 

consecutivos. 

Caso o resultado indique um Alto Risco de exposição ao lixiviado, deve-se confirmar tal 

indicação de risco através de análises químicas da água subterrânea que venham a constatar 

que os teores dos parâmetros analisados se encontram superiores aos Valores Máximos 

Permitidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde. Essa situação é crítica e necessita 

que sejam executadas ações urgentes visando à proteção ambiental e o controle do uso e 

ocupação da área, inclusive das águas subterrâneas sob influência do lixão, baseadas nas 

técnicas apresentadas no Capítulo 6 para remediação do aterro. O monitoramento deverá 

seguir as seguintes diretrizes: monitoramento trimestral com análises químicas da água 

subterrânea até que a concentração dos contaminantes se encontre abaixo dos Valores 

Máximos Permitidos pela Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde para as substâncias 

tóxicas presentes no chorume. Após isso, o monitoramento deverá ser semestral até que os 

teores não excedam significativamente os valores de referência da região. Cumpridas essas 

etapas, o monitoramento deverá ser feito anualmente durante cinco anos consecutivos. 

3.5.2. Ferramenta de Tomada de Decisão para Reabilitação de Lixões 

em Países em Desenvolvimento (Kurian et al.., 2005) 

A metodologia apresentada por Kurian et al.. (2005) possui uma abordagem baseada no risco 

integrado, servindo como ferramenta de avaliação da potencial contaminação ambiental 

provocada por determinado lixão. Este método analisa 27 atributos com uma pontuação, 

denominada Índice de Sensibilidade, que varia entre 0 e 1 de acordo com a situação 
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encontrada no depósito de resíduos em estudo (quanto mais próximo de 1 maior é o risco). 

Cada um dos 27 atributos possui diferentes pesos conforme seu potencial de degradação 

ambiental, preocupação social ou riscos oferecidos à saúde da população. Esta ferramenta foi 

desenvolvida visando a facilitar a tomada de decisão em países em desenvolvimento, 

agilizando o processo de avaliação dos impactos gerados pela disposição inadequada de RSU. 

Destaca-se que a avaliação dos riscos deve buscar sempre retratar a situação da forma mais 

realista possível. Porém, em muitos casos, o resultado possui certa subjetividade devido à 

suposições e interpretações, pois nem todos os dados necessários podem ser obtidos com 

facilidade e, certas interações de contaminantes no meio ambiente são pouco conhecidas. 

Dessa forma, torna-se necessária a utilização de uma ferramenta que quantifique os riscos de 

forma simplificada, mas confiável, avaliando os principais aspectos que impactam 

negativamente o meio ambiente (KURIAN et al.., 2005). 

Apresenta-se na Tabela 5 os atributos a serem considerados para execução desta metodologia, 

e seus respectivos índices de sensibilidade: 

TABELA 5: Atributos a serem analisados, pesos e índice de sensibilidade 

Nº Atributos Peso 
Índice de Sensibilidade 

0,0 – 0,25 0,25 – 0,5 0,5 – 0,75 0,75 – 1,0 

 I – Critérios relativos ao local 

1 
Distância à fonte de abastecimento 
de água mais próxima (m) 

69 > 5000 2500 – 5000 1000 – 2500 < 1000 

2 
Profundidade da camada de resíduos 
(m) 

64 < 3 3 – 10 10 – 20 > 20 

3 Área do lixão (ha) 61 < 5 5 – 10 10 – 20 > 20 

4 Profundidade do lençol freático (m) 54 > 20 10 – 20 3 – 10 < 3 

5 
Permeabilidade do solo 

(1 x 10-6 cm/s) 
54 < 0,1 0,1 – 1 1 – 10 > 10 

6 Qualidade da água subterrânea 50 
Não há 

preocupação 
Potável 

Potável se 
não houver 

alternativa 

Não potável 

7 
Distância a áreas de proteção / 
preservação ambiental (Km) 

46 > 25 10 – 25 5 – 10 < 5 

8 
Distância ao aeroporto mais próximo 
(Km) 

46 > 20 10 – 20 5 – 10 < 5 

9 
Distância à corpos hídricos 
superficiais (m) 

41 > 8000 1500 – 8000 500 – 1500 < 500 

10 
Tipo de solo da superfície do terreno 
(% de argila) 

41 > 50 30 – 50 15 – 30 0 – 15 
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TABELA 5: Atributos a serem analisados, pesos e índice de sensibilidade (continuação) 

11 
Expectativa do tempo de utilização 
futura do lixão (anos) 

36 < 5 5 – 10 10 – 20 > 20 

12 
Tipo de resíduos (RSU – Resíduos 
Sólidos Urbanos / RSS – Resíduos 

do Serviço de Saúde) 

30 100% RSU 
75% RSU + 
25% RSS 

50% RSU + 
50% RSS 

> 50% RSS 

13 
Quantidade total de resíduos no lixão 
(t) 

30 < 104 104 – 105 105 – 106 > 106 

14 
Quantidade de resíduos depositados 
diariamente (t/dia) 

24 < 250 250 – 500 500 – 1000 > 1000 

15 
Distância do núcleo populacional 

mais próximo na direção 

predominante dos ventos (m) 

21 > 1000 600 – 1000 300 – 600 < 300 

16 
Probabilidade de inundação (tempo 

de recorrência em anos) 
16 > 100 30 – 100 10 – 30 < 10 

17 Pluviosidade anual no local (cm/ano) 11 < 25 25 – 125 125 – 250 > 250 

18 Distância da cidade (Km) 7 > 20 10 – 20 5 – 10 <5 

19 Aceitação da população 7 
Não há 

preocupação 
pública 

Aceita 

reabilitação 
da área 

Aceita 

fechamento 
do lixão 

Aceita 

fechamento e 
remediação do 

lixão 

20 Qualidade do ar ambiente (% CH4) 3 < 0,01 0,01 – 0,05 0,05 – 0,1 > 0,1 

 II – Critérios relativos às características do lixo disposto no lixão 

21 Conteúdo perigoso nos resíduos (%) 71 < 10 10 – 20 20 – 30 > 30 

22 
Fração biodegradável dos resíduos 
presentes no lixão (%) 

66 < 10 10 – 30 30 – 60 60 – 100 

23 
Idade dos últimos resíduos dispostos 
no lixão (anos) 

58 > 30 20 – 30 10 – 20 < 10 

24 Umidade dos resíduos (%) 26 < 10 10 – 20 20 – 40 > 40 

 III – Critérios relativos às características do chorume 

25 DBO do chorume (mg/L) 36 < 30 30 – 60 60 – 100 > 100 

26 DQO do chorume (mg/L) 19 < 250 250 – 350 350 – 500 > 500 

27 SDT do chorume (mg/L) 13 < 2100 2100 – 3000 3000 – 4000 > 4000 

Fonte: Traduzido de Kurian et al. (2005) 

Após identificar e quantificar a situação do lixão em relação a cada um dos atributos 

estabelecidos nesta metodologia, observa-se o Índice de Sensibilidade relacionado 

diretamente ao valor medido do atributo, conforme os intervalos propostos por Kurian et al.. 

(2005). A pontuação por atributo será avaliada através da multiplicação de seu peso pelo 

Índice de Sensibilidade encontrado. No final, soma-se a pontuação dos 27 atributos para que 

se calcule o Índice de Risco (IR) para o lixão em análise. 
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A aplicação do método resulta em um valor chamado de Índice de Risco (IR) que varia de 0 a 

1000 e indica o grau de contaminação ambiental e riscos à saúde humana ocasionados pelo 

lixão. O IR é dividido em 5 classes que revelam o nível do impacto causado pelo aterro, 

indicando as necessidades de remediação, fechamento ou ainda a possibilidade de 

transformação do local em um aterro sustentável. 

As classes de IR citadas para avaliação do risco associado ao lixão estão apresentadas na 

Tabela 6. 

TABELA 6: Critérios para classificação do Índice de Risco à contaminação 

Classe Pontuação Total Classificação do Risco 

1 750 - 1000 Muito Alto 

2 600 - 749 Alto 

3 450 - 599 Moderado 

4 300 - 449 Baixo 

5 < 300 Muito Baixo 

Fonte: Adaptado de Kurian et al. (2005) 

Uma observação fundamental deve ser salientada: esta metodologia foi desenvolvida para 

países em desenvolvimento de modo generalizado, devendo assim ser complementada pela 

legislação e normatização do local onde a metodologia for aplicada. As ações recomendadas 

pelo autor para gerenciamento do lixão avaliado não se aplicam integralmente à conjuntura 

brasileira, a qual determina a extinção de todos os lixões do país. Porém, a avaliação 

preliminar fornece informações relevantes que podem servir para embasar tomadas de 

decisão, sendo adaptadas para o cenário em questão sem prejuízo ao método proposto. 

De acordo com a classificação do risco, as ações recomendadas são descritas a seguir: 

 Muito Baixo (IR < 300): O local apresenta potencial para ser transformado em aterro 

sanitário no futuro. 

 Baixo (300 < IR < 449): A reabilitação do lixão em aterro sustentável é necessária, 

mas pode ser feita gradativamente em etapas. 
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 Moderado (450 < IR < 599): A reabilitação do lixão em aterro sustentável deve ser 

realizada imediatamente. 

 Alto (600 < IR < 749): O lixão deve ser imediatamente fechado e não deve mais haver 

disposição de resíduos no local. A remediação é opcional. 

 Muito Alto (750 < IR < 1000): O lixão deve ser imediatamente fechado e não deve 

mais haver disposição de resíduos no local. Devem ser tomadas medidas de 

remediação para mitigar os impactos. 

É necessário destacar que os resultados devem ser confirmados com base em estudos 

detalhados realizados por uma equipe multidisciplinar, possibilitando uma avaliação que 

considere as peculiaridades de cada lixão. Entretanto, ressalta-se que essa ferramenta 

possibilita a identificação dos lixões que necessitam de ações de mitigação com maior 

urgência. 
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4. OBTENÇÃO DE DADOS NECESSÁRIOS À AVALIAÇÃO DAS 

CONDIÇÕES DO LIXÃO 

Conforme mencionado, o diagnóstico preliminar é requisito fundamental para a Recuperação 

Ambiental de Lixões e deve ser a primeira etapa a ser realizada neste processo. Assim, para 

realização desta etapa é necessário fazer um levantamento de dados de forma simplificada, 

referente ao estado em que o lixão/aterro se encontra, para que se tenha uma noção básica das 

dimensões do problema e dos obstáculos a serem enfrentados para saná-lo. 

Vale ressaltar que este diagnóstico não dispensa uma avaliação mais detalhada, por parte de 

uma equipe técnica multidisciplinar, para que a escolha das melhores e mais vantajosas 

técnicas sejam adotadas. Empresas do setor também são bem-vindas à discussão, reforçando 

as decisões devido ao know how por elas trazido. 

Para coleta das informações, necessárias à execução da metodologia, foi desenvolvido um 

questionário (checklist) contendo as principais características do município e do lixão/aterro a 

ser analisado. Este checklist, que será apresentado no item 7.2 do Capítulo 7 (Tabela 9), 

deverá ser preenchido por quem estiver aplicando a metodologia, com base em análises 

realizadas in situ, nas respostas do responsável pelo gerenciamento dos Resíduos Sólidos 

Urbanos do município e no uso de programas computacionais de geoprocessamento e/ou 

informações cartográficas. 

Destaca-se que o questionário deve ser respondido visando representar a situação do lixão da 

forma mais realista possível. O diagnóstico preliminar do sítio de destinação final dos RSU 

representado pelas respostas do checklist são de importância crucial para que a análise forneça 

resultados coerentes. Em muitos casos, quem responde a um questionário pode tender a 

fornecer informações que indiquem um cenário menos crítico, com vistas a obter menores 

custos quando da recuperação ambiental. Porém, o objetivo desta metodologia é indicar aos 

gestores do município, as possíveis soluções que podem ser exigidas pelo órgão ambiental, 

após a realização da perícia solicitada por este. 

Algumas das informações a serem coletadas serão abordadas a seguir: 
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 Tempo de atividade do lixão 

É imprescindível conhecer o tempo de utilização do sítio para disposição dos RSU, no 

intuito de se fazer uma estimativa do volume e/ou do peso dos resíduos dispostos. 

Caso o lixão esteja abandonado, deve-se atentar para esse tempo de inatividade, 

indicando a idade do último resíduo encaminhado ao aterro. Porém, se o lixão ainda 

estiver sendo utilizado, é importante que se tenha uma previsão para sua desativação. 

 Quantidade de resíduos existentes no lixão/aterro: A estimativa para esta 

informação pode ser obtida através do produto entre a geração per capita diária de 

resíduos e o tempo de utilização do lixão. 

 Parcela dos resíduos que são coletados e encaminhados ao lixão 

A ABRELPE (2013) afirma que, no Sudeste, 3% dos resíduos gerados não são 

efetivamente coletados, recebendo destinações diversas por parte da população em rios 

e córregos, terrenos baldios, combustão, etc. Além disso, muitas vezes o município 

possui mais de um local utilizado para destinação dos RSU. Dessa forma, é necessário 

que se conheça a porcentagem dos resíduos gerados no município que são coletados e 

encaminhados ao lixão em estudo, além de possíveis descartes por parte de empresas e 

da população, sem que sejam mensurados pela coleta realizada pela administração 

municipal. 

 Quantidade de Resíduos do Serviço de Saúde (RSS) e de Resíduos Perigosos: 

Devido ao alto potencial de contaminação associado a estas tipologias de resíduos, é 

importante saber se, em algum momento, resíduos perigosos e/ou RSS foram 

destinados ao lixão/aterro em estudo, conhecendo-se a massa ou o volume depositado 

no sítio. Essa informação poderá ser obtida através do registro municipal da 

quantidade de resíduos encaminhados ao lixão e do tempo em que esta destinação foi 

utilizada, multiplicando-se estes fatores. No caso dos Resíduos do Serviço de Saúde, 

se esta informação estiver disponibilizada em função do volume de resíduos, basta 

multiplicar-se também pelo peso específico característico desta tipologia de resíduos. 

Com o peso estimado, é possível calcular a fração destes resíduos em relação à 

quantidade total de resíduos presentes no lixão/aterro. 
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 Composição gravimétrica dos RSU 

A composição gravimétrica dos resíduos é de suma importância para que se conheça a 

parcela de cada tipo de material presente no lixo, tais como plásticos, metais, papéis, 

vidros, entre outros. Neste contexto, deve-se destacar a relevância da fração 

biodegradável, ou seja, o teor de matéria orgânica nos resíduos, indicando 

indiretamente o potencial de geração de chorume e biogás. Segundo o IBAM (2001), 

no Brasil, a fração de matéria orgânica presente nos resíduos corresponde a 65%, 

entretanto, essa fração é variável de acordo com fatores sociais, econômicos, culturais, 

geográficos e climáticos. Muitos municípios ainda não possuem caracterização 

gravimétrica de seus resíduos, neste caso, pode-se considerar valores para o teor de 

matéria orgânica encontrados em municípios de porte e economia semelhantes, ou 

ainda, adotar o valor indicado pelo IBAM para o cenário nacional. 

Destaca-se que a caracterização dos RSU no estado de Minas Gerais deverá ser 

realizada e enviada à Fundação Estadual do Meio Ambiente até a data de 1º de 

setembro de 2015, contendo os dados relativos à composição gravimétrica, peso 

específico e geração per capita dos resíduos, sendo que a metodologia para realização 

desta caracterização encontra-se no sítio eletrônico da FEAM. 

Observa-se, no entanto, que a caracterização gravimétrica dos resíduos não é tarefa 

simples, sendo relatadas diversas dificuldades para sua realização, como demonstrado 

por Habitzreuter (2008). A seleção de amostras representativas é um exemplo, devido 

a diversas variações de suas características ao longo do ano, sendo influenciadas pelos 

hábitos de consumo entre diferentes classes sociais e diferentes famílias de uma 

mesma classe, além da alteração desses hábitos com o passar dos anos. Caso o 

município não tenha realizado este estudo anteriormente, é possível se utilizar de 

dados existentes para municípios com as mesmas características socioeconômicas. 

 Geração de resíduos total e per capita no município 

Segundo a ABRELPE (2013), na região sudeste do Brasil, a geração per capita de 

resíduos foi de cerca de 441 kg/hab./ano em 2013, (cerca de 1,2 kg/hab/dia) 

representando um aumento de 0,4% em relação ao ano anterior. Porém, a geração de 

RSU per capita apresenta diferenças de uma cidade para outra, sendo aconselhável que 

se conheça o valor em cada caso para aumentar a precisão das estimativas. Caso não 
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seja possível obter dados mais precisos para a geração per capita do município, pode-

se utilizar a metodologia proposta pelo Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal – IBAM, através da correlação população versus geração per capita 

apresentada na Figura 5 e na Tabela 7, ou ainda adotar a geração para município de 

porte e economia similares. 

 

FIGURA 5: Variação da geração per capita versus a população 

Fonte: IBAM, 2001. 

TABELA 7: Faixas de geração per capita diária de RSU 

Faixas mais utilizadas da geração per capita 

Porte da cidade 
População Urbana 

(habitantes) 

Geração per capita 

(Kg/hab./dia) 

Pequeno Até 30 mil 0,50 

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

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

Megalópole Acima de 5 milhões Acima de 1,00 

Fonte: IBAM, 2001. 

A quantidade total de resíduos gerada diariamente no município poderá ser estimada 

através da multiplicação do número de caminhões que realizam a coleta de resíduos 

diariamente pela capacidade volumétrica de cada um e pelo peso específico dos 

resíduos sólidos urbanos. Apesar do peso específico dos RSU apresentar grande 
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variação, conforme demonstrado por Silveira (2004), para esta metodologia pode-se 

considerar os valores de 200 Kg/m³ sem compactação e 800 Kg/m³ com compactação. 

 Área ocupada pelo lixão 

Outro dado importante é a extensão da área ocupada pelos resíduos, pois os custos de 

recuperação podem se elevar consideravelmente com seu aumento. Esta informação 

pode ser obtida através de GPS, levantamento topográfico, entre outros; 

 Espessura da camada de resíduos 

A NBR 15.849:2010 afirma que pequenas espessuras das camadas de resíduos aliadas 

à falta de compactação proporcionam maior aeração do maciço, reduzindo a produção 

dos gases de processos anaeróbios. Conforme especificado na Tabela 8, essa espessura 

reduzida da camada de resíduos pode contribuir para que a implantação do sistema de 

coleta e tratamento de biogás não seja necessária. Além disso, pequenas espessuras 

reduzem tanto a formação de percolado por unidade de área quanto a probabilidade de 

ocorrência de escorregamentos. Esta informação pode ser obtida de forma mais precisa 

através de perfurações de sondagem, estimadas por levantamento topográfico, etc; 

 Pluviosidade anual no local 

Essa informação é importante tanto para o dimensionamento do sistema de drenagem 

de águas pluviais que deve ser instalado no entorno do lixão/aterro, quanto para a 

avaliação do risco de contaminação ambiental, dado que a infiltração de água no 

maciço é um dos principais fatores de contribuição da geração de chorume; 

 Região onde ocorrem pontos de alagamento: Essa informação pode ser obtida 

através de entrevistas feitas aos catadores, moradores da região ou funcionários da 

prefeitura que trabalharam no lixão/aterro; 

 Restrições locacionais 

A seleção de áreas para implantação de aterros sanitários deve seguir as diretrizes 

estabelecidas pela DN 118/2008 do COPAM, pela NBR 13896:1997 e NBR 

15.849:2010 e pela Resolução CONAMA 04/1995. Esses critérios também devem ser 

observados no caso da recuperação ambiental de lixões. Caso a localização do lixão 

esteja em desacordo com um ou mais destes parâmetros, pode ser necessária a seleção 

das técnicas mais exigentes, como a remoção total dos resíduos por exemplo. Segundo 
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a FEAM (2010), há situações em que a seleção de técnicas e critérios simplificados é 

impedida. 

Alguns dos critérios mencionados estão listados a seguir: 

o A declividade do terreno natural deve estar entre 1% e 30%; 

o O coeficiente de permeabilidade do solo deve ser inferior a 5 x 10-5 cm/s, 

sendo preferencialmente inferior a 1 x 10-6 cm/s; 

o A área não deve estar sujeita a inundações para chuvas com período de 

recorrência de 100 anos; 

o O nível do lençol freático deve estar a uma profundidade mínima de 1,5 metros 

na época de maior precipitação pluviométrica, sendo preferível profundidades 

superiores a 3 metros; 

o Não devem existir quaisquer corpos hídricos, como nascentes, cursos d’água, 

lagos, etc., a uma distância inferior a 200 metros da área do lixão; 

o A distância da área útil do lixão a núcleos populacionais deve ser superior a 

500 metros; 

o A Área de Segurança Aeroportuária (ASA) deverá ser respeitada, de modo que 

a distância do aterro ao centro geométrico do aeródromo mais próximo deverá 

ser superior a 20 Km para aeroportos que operam de acordo com as regras de 

voo por instrumento (IFR), e superior a 13 Km para os demais aeródromos; 

o O Aterro Sanitário, assim como o lixão a ser recuperado, não devem estar 

localizados em áreas de: formação cárstica, ou outra estrutura geológica 

propícia à erosão e formação de cavernas; de valor histórico ou cultural, como 

sítios arqueológicos, por exemplo; de Preservação Permanente, Reservas 

Biológicas e Áreas de Proteção Ambiental. 
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5. ASPECTOS ABORDADOS NA RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE 

LIXÕES 

Em virtude da continuidade dos processos físicos, químicos e biológicos atuantes sobre a 

massa de resíduos, agravando a degradação ambiental da área, torna-se necessária a adoção de 

medidas que minimizem esse quadro. Essas medidas devem ser executadas de maneira a 

minimizar os impactos existentes no local, assim como aqueles que potencialmente ocorram 

no futuro. Segundo a CEMPRE (2010), a sequência das medidas de intervenção deverá ser 

realizada priorizando-se aquelas que proporcionem soluções aos problemas sanitários, 

ambientais e operacionais, respectivamente, sendo explicitadas a seguir. 

5.1. Problemas Sanitários 

A solução dos problemas sanitários, principalmente aqueles relacionados diretamente à saúde 

pública, constitui prioridade na fase de execução do Plano de Recuperação de Lixão. A seguir 

serão definidas algumas ações constantes das técnicas de recuperação: 

 Delimitação e isolamento da área de domínio 

É fundamental retirar os catadores porventura presentes no local e efetuar o isolamento 

da área através da instalação e/ou construção de aparatos como cercas, muros, portões 

com controle de acesso, entre outros que evitem a entrada de pessoas e animais, sendo 

recomendada a instalação de placas de advertência de zona de perigo. 

 Movimentação e conformação do maciço de resíduos 

A movimentação e realocação dos resíduos tem por objetivo tornar o maciço menos 

propenso a episódios de escorregamento do material depositado, através da 

conformação da superfície do lixão em configurações mais estáveis. A conformação 

geométrica dos taludes deverá ser realizada após uma avaliação geotécnica da 

estrutura geológica do terreno, cabendo aos técnicos, a responsabilidade pela escolha 

da configuração a ser executada, de acordo com a situação específica de cada lixão. A 

situação de maior facilidade técnica é aquela onde o lixão se encontra sobre condições 

geológicas e hidrogeológicas seguras, com amplas áreas adjacentes para 

movimentação dos resíduos, desmonte e aplainamento dos maciços e altura da camada 

de resíduos não muito elevada. 
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 Eliminação de fogo e fumaça 

Havendo pontos de combustão no local, o controle das chamas e da fumaça deverá ser 

realizado por meio da cobertura dos focos, utilizando-se o solo do local ou de áreas 

próximas. 

 Encapsulamento dos resíduos e impermeabilização da superfície do lixão 

Deverá ser realizada a cobertura de toda a extensão da área ocupada pelos resíduos, 

através de uma camada de isolamento na superfície do lixão. Esse encapsulamento 

deverá ser executado com material impermeável como solo argiloso ou geomembrana 

de polietileno de alta densidade – manta de PEAD. Essa medida tem por finalidade 

impedir a proliferação de vetores de doenças e a infiltração de água das chuvas, 

reduzindo a geração de lixiviado. 

 Delimitação da área de execução dos serviços 

É fundamental que se estabeleça a execução das técnicas dentro da menor área 

possível, concentrando os resíduos que estiverem espalhados pelo local. Essa medida 

tem por objetivo reduzir a área do depósito exposta à ação das chuvas e, 

consequentemente, diminuir a infiltração e a formação de percolado, dado que a 

pluviometria é a causa principal de sua geração. Além disso, o restante da área de 

domínio do lixão deve ser limpo, removendo-se os resíduos espalhados, a fim de 

manter condições mais adequadas de operação. 

5.2. Problemas Ambientais 

Os problemas ambientais podem afetar indiretamente a saúde pública através da 

contaminação do solo e das águas subterrâneas e superficiais, além de emitirem gases de 

efeito estufa e causarem a desvalorização imobiliária da vizinhança. 

 Drenagem de águas pluviais  

A absorção das águas pluviais pelo depósito de resíduos deve ser evitada ao máximo, 

como dito anteriormente, com o intuito de mitigar a geração de chorume. Para isso, é 

essencial a execução de canaletas de drenagem no entorno da área do lixão, desviando 

assim as águas das chuvas. Além disso, o platô superior e as bermas deverão ser 

conformados com declividade mínima de 2% no sentido das bordas dos taludes ou, no 
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caso de valas escavadas, o topo das mesmas deverá ter formato abaulado em cota 

superior à do terreno, mesmo após possíveis recalques do maciço, de forma a prevenir 

o acúmulo de águas pluviais sobre o depósito.  

 Drenagem de biogás 

Pode ser necessária a execução de drenos verticais para captação dos gases produzidos 

no interior do depósito. Esses drenos deverão ser executados com equipamento de 

escavação de estacas de fundações ou escavadeiras, espaçados de no máximo 30 

metros entre si. O diâmetro das perfurações e o material a ser inserido nelas 

dependerão de alguns fatores como o porte do lixão e a técnica de recuperação a ser 

adotada, sendo melhor detalhados no Capítulo 6. Na extremidade superior do dreno, 

deverá ser colocado um tubo de concreto, para que seja realizada a queima do biogás 

expelido ou poderá ser realizada sua coleta e destinação à recuperação energética, 

devido ao poder calorífico do metano, após estudo de viabilidade econômica.  

A construção destes drenos poderá ser dispensada, conforme orientações da NBR 

15.849:2010 da ABNT, nas seguintes condições mostradas na Tabela 8: 

TABELA 8: Situações em que se deve considerar ou não a implantação de drenos de 

gases 

Características da operação 
Altura final do aterro (m) 

≤ 3 > 3 

Fração orgânica 

dos resíduos (%) 

≤ 30 Dispensar Dispensar 

> 30 Dispensar Considerar 

Obs.: Os termos “Dispensar” e “Considerar” são de caráter orientativo, cabendo aos 

técnicos decidir e justificar a adoção ou não deste sistema 

Fonte: NBR 15.849:2010. 

 Drenagem de percolado 

A geração de lixiviado é a causa do principal impacto ambiental negativo ocasionado 

pela disposição de resíduos. Assim, é primordial que seja adotada uma medida que 

proporcione a mitigação desse impacto, evitando que o líquido percolado infiltre ou 

escoe superficialmente no solo. 

A drenagem do chorume poderá ser realizada por gravidade, através de drenos 

horizontais construídos ao longo do perímetro da base do lixão, sendo conduzido a um 



40 
 

ponto de cota topográfica mais baixa, ou através de bombeamento (com bombas 

submersas) direto do interior do maciço, através de tubos de aço galvanizado inseridos 

nas colunas de drenagem dos gases. Em ambos os casos, o líquido coletado deverá ser 

conduzido a um reservatório de acumulação para, posteriormente, ser encaminhado 

para uma estação de tratamento (FEAM, 2010). 

 Arborização em torno da área (cinturão verde) 

Segundo a CEMPRE (2010), é necessário o plantio de árvores e arbustos de pequeno e 

médio porte, preferencialmente com espécies nativas da região, a fim de se evitar 

impactos visuais negativos à população, assim como a dispersão horizontal do biogás 

ocasionada pelos ventos, reduzindo assim a propagação de maus odores para a 

vizinhança do aterro. 

5.3. Problemas operacionais 

Os problemas operacionais podem ser tratados em caráter menos imediatista que os 

sanitários e ambientais, contudo não devem ser negligenciados. Como exemplo pode-

se citar a melhoria das vias de acesso e movimentação de veículos necessários ao 

monitoramento e à manutenção do aterro após seu encerramento, manutenção das 

cercas e vigilância para evitar a entrada de pessoas e animais, entre outros. 
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6. TÉCNICAS DE RECUPERAÇÃO AMBIENTAL DE LIXÕES 

A seguir, serão apresentadas as técnicas mais utilizadas para recuperação ambiental de lixões, 

suas vantagens, desvantagens e cenários propícios à escolha de uma ou de outra. O Caderno 

Técnico de Reabilitação de Áreas Degradadas por Resíduos Sólidos Urbanos (FEAM, 2010), 

se constitui a referência principal para elaboração desta seção deste trabalho. Primeiramente 

serão apresentadas as soluções mais satisfatórias do ponto de vista ambiental, porém mais 

complexas e com maiores custos e, a seguir, aquelas com menos sistemas destinados à 

proteção ambiental. 

6.1. Recuperação como Aterro Sanitário 

Havendo uma área, adjacente ao lixão, que atenda aos critérios para localização de aterros de 

resíduos não perigosos estabelecidos pela NBR 13.896:1997 e DN COPAM nº 118/2008, ou 

NBR 15.849:2010 no caso de aterros sanitários de pequeno porte, a recuperação do lixão 

como um aterro sanitário torna-se uma alternativa viável. Para isso, é necessário que as 

dimensões e características do local permitam que o novo aterro sanitário tenha uma vida útil 

mínima de 10 anos (no caso de aterros sanitários de pequeno porte este prazo mínimo é de 15 

anos). Esta vida útil deve contemplar tanto o volume já ocupado pelos resíduos existentes no 

lixão quanto os novos resíduos, provenientes da coleta de RSU. 

Apesar de apresentar custos mais elevados, tempo e dificuldade de execução maiores e 

operação mais complexa, essa alternativa apresenta diversas vantagens como, por exemplo: ao 

se utilizar o mesmo local já degradado pelo lixão, não se cria novos impactos em novas áreas; 

em muitos casos, os municípios encontram dificuldades para obter uma nova área que atenda 

aos requisitos exigidos para instalação de um novo aterro sanitário, por estarem inseridos em 

áreas de proteção ambiental, áreas com restrições geológicas/hidrogeológicas, áreas 

metropolitanas altamente urbanizadas, entre outros. Adicionalmente, a distância reduzida para 

transporte dos resíduos do lixão ao novo aterro sanitário favorece que este trabalho possa ser 

executado em momentos de ociosidade em relação à chegada de mais RSU. 

Com a remoção dos resíduos para o aterro sanitário, poderá haver a possibilidade de 

adaptação do projeto de forma a transformar o próprio sítio anteriormente ocupado pelo lixão 

em aterro sanitário, adjacente ao da proposta inicial, aumentando a vida útil, garantindo o 

controle e o monitoramento ambientais de forma mais eficaz, além de cessar a fonte de 
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contaminação do solo e água subterrânea. Não obstante, após a completa remoção dos 

resíduos, o solo de base do lixão deverá ser avaliado quanto à contaminação pelo chorume e a 

camada contaminada deverá ser removida, podendo servir como solo de recobrimento do 

aterro sanitário. 

Os projetos e estudos ambientais necessários a esta alternativa de Recuperação Ambiental de 

Lixão devem seguir a legislação ambiental e as Normas Técnicas da ABNT relativas aos 

critérios para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não perigosos, como a 

NBR 13.896:1997 e a NBR 8.419:1992. Para os aterros sanitários de pequeno porte deve-se 

observar as recomendações da NBR 15.849:2010. Vale ressaltar que em todos os casos deve-

se realizar avaliação do solo e da água subterrânea quanto à contaminação da área. 

6.2. Remoção dos Resíduos 

Essa técnica consiste em realizar a total remoção dos resíduos da área utilizada como lixão e 

transportá-los para um aterro sanitário licenciado. Em se tratando de termos ambientais, essa 

pode ser considerada uma técnica preferível (assim como a Recuperação Como Aterro 

Sanitário), tendo em vista que toda a fonte causadora dos impactos observados é removida. 

Entretanto, há que se considerar o viés técnico-econômico desta solução, pois normalmente 

gera altos custos e dificuldades operacionais. A viabilidade deste método deve ser verificada 

para condições em que a quantidade de resíduos existente e a distância ao novo sítio de 

disposição final não são muito grandes. Ressalta-se que a viabilidade econômica é uma 

questão subjetiva, sendo que a distância mencionada e o volume de resíduos a ser removido 

podem ser considerados grandes ou pequenos, dependendo da capacidade administrativa e 

econômica do município. 

Além disso, outros fatores devem ser considerados cruciais para a priorização desta técnica, 

como nos casos em que os técnicos constatarem que o risco à contaminação do solo e das 

águas é muito elevado, a distância de nascentes e corpos hídricos for inferior a 200 metros, o 

lixão oferecer riscos à segurança e à saúde pública como ameaças de escorregamento dos 

resíduos em áreas habitadas, entre outros. 

Ademais, análises do solo e da água subterrânea devem ser realizadas simultaneamente aos 

serviços de remoção dos resíduos no intuito de se conhecer o grau de contaminação 

remanescente na área após a retirada dos resíduos, conforme diretrizes estabelecidas pela 
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FEAM. Caso o resultado das avaliações demonstre não haver contaminações significativas na 

área anteriormente ocupada pelo lixão, um Plano de Recuperação Ambiental simplificado 

deverá ser elaborado por profissionais devidamente habilitados, visando à cobertura do local 

com solo natural e à revegetação com espécies nativas da região, e executado após aprovado 

pelo órgão ambiental competente. 

No entanto, se o resultado das avaliações constatar considerável contaminação dessa área, a 

FEAM deverá ser informada sobre as condições encontradas, para que ela possa definir as 

medidas a serem tomadas para a correta mitigação dos impactos e riscos a ele associados e 

para a futura reabilitação da área ao uso público. Os critérios para o gerenciamento de áreas 

contaminadas e/ou suspeitas de contaminação no Estado de Minas Gerais são encontrados na 

Deliberação Normativa COPAM nº 116/2008 e na Deliberação Normativa Conjunta 

COPAM-CERH nº 2/2010. 

6.3. Recuperação Parcial  

A Recuperação Parcial de um lixão deve ser composta de dois projetos, um conceitual e um 

executivo e apresenta resultados bem satisfatórios em relação à mitigação dos impactos 

ambientais, sendo esta, a solução normalmente adotada por municípios com mais recursos 

humanos e financeiros. Outrossim, municípios menores precisam recorrer a essa alternativa 

caso os requisitos exigidos para a execução da Recuperação Simples não forem satisfeitos, ou 

caso a quantidade de resíduos depositados no lixão seja considerada demasiadamente grande, 

em vista da capacidade técnico-econômica do município. 

Cabe salientar que o lixão deve atender às restrições locacionais citadas no Capítulo 4, 

cabendo ao órgão de controle ambiental avaliar os casos em que um ou mais parâmetros não 

forem atendidos. 

A Recuperação Parcial pode ser executada de diversas maneiras, utilizando-se de um conjunto 

de procedimentos mais ou menos exigentes em termos técnicos e de mitigação de determinada 

característica impactante dos lixões. Neste trabalho serão apresentados três exemplos 

usualmente utilizados para recuperação ambiental de áreas degradadas por lixões, de modo 

que estas alternativas podem não se adequar, em sua totalidade, à realidade do lixão a ser 

avaliado. Assim, podem haver alterações nas técnicas utilizadas, tendo em vista que a escolha 
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da alternativa mais adequada a cada situação deverá ser feita com base num estudo detalhado 

das vantagens e desvantagens de cada uma, discutindo-as com técnicos e empresas do setor. 

6.3.1. Recuperação Parcial – Alternativa 1 

Alternativa com maiores custos, tempo de execução, e complexidades operacionais e 

executivas, porém com melhores resultados em relação à recuperação ambiental do local 

devido aos critérios técnicos estabelecidos serem mais exigentes. Para sua realização devem 

ser adotadas as seguintes medidas, conforme descritas no Capítulo 5: 

 Delimitação e isolamento da área de domínio; 

 Remodelagem total dos taludes com base na realização de um estudo geotécnico 

especializado, buscando realocar os resíduos para montante do maciço e para suas 

laterais, formando taludes com declividades bem suaves e com maior área ocupada, 

como mostra a Figura 6; 

 

FIGURA 6: Alternativa 1 para recuperação parcial de lixões 

Fonte: FEAM, 2010. 

 Instalação de geomembrana de PEAD com espessura de 1 mm sobre os resíduos, 

formando uma camada impermeabilizante na superfície do lixão; 

 Colocação de uma camada de argila moderadamente compactada com 40 cm de 

espessura sobre a geomembrana para protegê-la; 

 Aplicação de uma camada de solo/composto orgânico com 40 cm de espessura para 

suporte da zona radicular de vegetação de espécies graminosas; 

 Perfurações verticais com cerca de 1,0 m de diâmetro para a drenagem de biogás. 

Deverão ser instalados tubos de concreto perfurado no interior das perfurações e 
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preencher as laterais externas destes tubos com brita nº 4. As Figuras 7 (a) e (b) 

mostram um esquema de construção de um dreno de gás e o topo de um dreno 

realizando a combustão do biogás, respectivamente; 

 

FIGURA 7: (a) Esquema de construção de um dreno de gás; (b) Dreno realizando a 

combustão do biogás 

Fonte: (SOARES, 2013). 

 A drenagem do chorume deverá ser realizada por bombeamento; 

 Drenagem de águas pluviais no entorno e sobre o maciço; 

 Arborização em torno da área (cinturão verde). 

6.3.2. Recuperação Parcial – Alternativa 2 

Alternativa intermediária em relação aos custos, tempo e facilidade de execução e posterior 

complexidade operacional. Para sua realização são necessárias as seguintes medidas, 

conforme descritas no Capítulo 5: 

 Delimitação e isolamento da área de domínio; 

 Retaludamento do lixão com deslocamento dos resíduos para baixo e para as laterais 

do maciço, diminuindo a altura do depósito e a declividade das laterais e cobertura dos 

detritos com material terroso, conforme Figura 8; 

 Aplicação de uma camada selante de argila compactada, com criterioso controle 

tecnológico, com 60 cm de espessura nas bermas, plataformas e platô superior e 40 cm 

na superfície dos taludes; 
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FIGURA 8: Alternativa 2 para recuperação parcial de lixões 

Fonte: FEAM, 2010. 

 Aplicação de uma camada com 20 cm argila moderadamente compactada, acima da 

camada selante, e de uma camada de solo/composto orgânico com 40 cm de espessura 

para suporte da zona radicular de vegetação de espécies graminosas; 

 Perfurações verticais com 60 cm de diâmetro para drenagem de biogás. Os furos 

deverão ser preenchidos com pedra britada nº 4; 

 A drenagem do chorume deverá ser realizada por gravidade; 

 Drenagem de águas pluviais no entorno e sobre o maciço; 

 Arborização em torno da área (cinturão verde). 

6.3.3. Recuperação Parcial – Alternativa 3 

Alternativa mais simples, devido ao tempo e à facilidade de execução e aos custos mais 

reduzidos, além de resultados menos satisfatórios em termos ambientais. Para sua realização 

são necessárias as seguintes medidas, conforme descritas no Capítulo 5: 

 Delimitação e isolamento da área de domínio; 

 Retaludamento do maciço com alguma movimentação dos resíduos para a parte 

superior, cobertura com material terroso e reforço das bases dos taludes inferiores com 

solo compactado, se necessário, conforme Figura 9; 

 Aplicação de uma camada de argila compactada, sem controle tecnológico, com 80 cm 

de espessura nas bermas, plataformas e platô superior e 50 cm na superfície dos 

taludes; 

 Aplicação de uma camada de solo/composto orgânico com 40 cm de espessura para 

suporte da zona radicular de vegetação de espécies graminosas; 
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 Perfurações com 40 cm de diâmetro para a drenagem de biogás. Os furos deverão ser 

preenchidos com pedra britada nº 4; 

 

FIGURA 9: Alternativa 3 para Recuperação Parcial de lixões 

Fonte: FEAM, 2010. 

 A drenagem do chorume deverá ser realizada por gravidade; 

 Drenagem de águas pluviais no entorno e sobre o maciço; 

 Arborização em torno da área (cinturão verde). 

6.4. Recuperação Simples  

A recuperação simples se resume em realizar um recobrimento direto da massa de lixo com 

argila e solo natural e revegetar o local com espécies típicas da região, sem que haja remoção 

ou movimentação, completa ou parcial, dos resíduos. Essa solução deve ser adotada apenas 

em situações em que as demais alternativas forem consideradas inviáveis ou caso a avaliação 

do lixão apresente resultados que considerem o risco de contaminação ambiental 

relativamente baixo. 

A técnica de Recuperação Simples é recomendada, apenas se o seguinte grupo de condições 

específicas for atendido: 

 O maciço deve possuir configurações que não proporcionem grandes riscos de 

escorregamento da massa de resíduos em sua forma original, evitando-se as 

movimentações de resíduos, cabendo aos técnicos a avaliação da estabilidade. 

 As análises de qualidade da água subterrânea não devem ter obtido resultados 

positivos para contaminação química e/ou biológica, com os valores dos parâmetros 

analisados não ultrapassando os valores de referência da região; 
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 As distâncias das áreas de empréstimo de solo para recobrimento devem ser, 

preferencialmente, inferiores a 1,5 km do local; 

 As áreas de empréstimo de solo para recobrimento devem ser adquiridas pelo 

município em condições vantajosas financeiramente, mediante documento de fé 

pública, além de terem garantidas a quantidade e a qualidade do solo a ser utilizado; 

 Os catadores de lixo devem estar organizados, ou já em processo formal de 

organização; 

 O depósito de resíduos que será recuperado não deve estar localizado:  

o Áreas de formação cárstica, ou outra estrutura geológica propícia à erosão e à 

formação de cavernas; 

o Áreas de valor histórico ou cultural, como sítios arqueológicos, por exemplo; 

o Áreas de Preservação Permanente, Reservas Biológicas e Áreas de Proteção 

Ambiental; 

o Áreas que se encontrem a menos de 200 metros de distância de corpos 

hídricos; 

Caso esses requisitos sejam atendidos, os procedimentos necessários à execução da 

Recuperação Simples são:  

 Avaliação da extensão da área a ser coberta com argila e solo; 

 Delimitação e isolamento da área; 

 Procurar realizar a menor movimentação possível dos resíduos, quando necessária; 

 Drenagem de águas pluviais no entorno e sobre o maciço; 

 Recomenda-se a utilização de membrana sintética (geomembrana de PEAD) antes da 

aplicação da camada de argila, com o objetivo de se obter maior impermeabilização da 

superfície do depósito; 

 Aplicação de uma camada de recobrimento de, no mínimo, 50 centímetros de argila 

que apresente baixa permeabilidade (k ≤ 1x10-6 cm/s) e pequena susceptibilidade ao 

trincamento após compactação, tanto do platô superior, quanto dos taludes laterais; 

 Aplicação de uma camada de solo natural, terra vegetal ou composto orgânico para 

favorecer o plantio de espécies de raízes curtas e nativas da região; 

 Perfurações com 40 cm de diâmetro para a drenagem de biogás. Os furos deverão ser 

preenchidos com pedra britada nº 4; 
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 Restringir o uso futuro da área através de registro no cadastro da Prefeitura e no de 

áreas contaminadas. 

Essa opção de intervenção traz vantagens como a relativa simplicidade de execução e dos 

equipamentos necessários para sua realização, pois, geralmente os municípios não precisam 

adquirir novos equipamentos, utilizando apenas caminhões, tratores de esteiras e 

retroescavadeiras, por exemplo. 

6.5. Adequação Provisória como Aterro Controlado 

Segundo a FEAM (2008) e FEAM (2010), uma das soluções para Recuperação Ambiental de 

Lixões é a transformação provisória do lixão em aterro controlado. Cabe ressaltar que, apesar 

de ter sido publicado em novembro de 2010, posteriormente à promulgação da Lei 12.305, o 

caderno técnico da FEAM (2010) não menciona a PNRS em parte alguma de seu texto. 

Ainda segundo a FEAM (2008), é aconselhável que o projeto do aterro controlado seja 

dimensionado para a utilização da área por cerca de, no mínimo, 10 anos, podendo se estender 

este prazo para 20 a 30 anos de vida útil, desde que prevista a implantação futura de um 

sistema adequado para a destinação final dos resíduos sólidos. 

Ora, percebe-se então, a incompatibilidade desta técnica com a política vigente no cenário 

atual, regida pela Lei Federal 12.305/2010, e que condena a disposição dos RSU em 

condições que possam oferecer, entre outros, risco à degradação da qualidade ambiental. 

Dessa forma, a Adequação Provisória como Aterro Controlado não deve mais ser considerada 

uma opção para a solução da problemática dos lixões. Entretanto, a técnica será descrita a 

seguir, apenas como complemento à revisão bibliográfica, conforme orientações da FEAM. 

De acordo com a FEAM (2010), a transformação de um lixão em aterro controlado pode ser 

uma alternativa provisória para municípios com população inferior a 20.000 habitantes, até 

que um sistema adequado de destinação final de resíduos urbanos entre em operação. 

Para que essa opção seja implantada, é muito importante ter a certeza de que não tenham sido 

encaminhados resíduos perigosos (Classe I) durante todo o tempo de utilização do lixão, o 

que normalmente não é fácil de se saber devido ao fato de os lixões não possuírem controle do 

tipo de resíduos depositados, nem tampouco a procedência deles. Além disso, é necessário 

realizar análises de contaminação do solo e das águas subterrâneas, atuando conforme as 
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diretrizes da DN COPAM nº 116/2008 e da DN Conjunta COPAM-CERH nº 02/2010 em 

relação à gestão de áreas contaminadas. 

Cabe salientar que o lixão deve atender às restrições locacionais citadas no Capítulo 4, 

cabendo ao órgão de controle ambiental avaliar os casos em que um ou mais parâmetros não 

forem atendidos. 

Cumpridos esses requisitos, o município deverá realizar as seguintes ações: 

 Avaliar a extensão da área ocupada pelo lixão; 

 Delimitação e isolamento da área; 

 Arborização em torno da área (cinturão verde); 

 Limpeza do entorno da área destinada aos trabalhos, coleta e realocação dos resíduos 

espalhados e disposição em rampas ou valas escavadas; 

 A disposição em rampa deverá ser utilizada em áreas de meia encosta, com boas 

condições de escavação do solo natural, seguida de compactação por trator de esteiras 

e posterior cobertura com solo, conforme Figura 10; 

 

FIGURA 10: Disposição final de Resíduos em Rampa 

Fonte: FEAM, 2010. 

 As valas para disposição dos resíduos poderão ser de pequenas dimensões, realizando-

se a compactação e recobrimento dos resíduos manualmente, ou de grandes 
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dimensões, possibilitando a entrada de equipamentos em seu interior para realizar a 

compactação e recobrimento dos resíduos, conforme Figura 11; 

 

FIGURA 11: Disposição final de Resíduos em Vala 

Fonte: FEAM, 2010. 

 Drenagem de águas pluviais no entorno e sobre o maciço; 

 Recobrimento final dos platôs, bermas e taludes laterais do maciço de resíduos com 

uma camada de argila de boa qualidade (k ≤ 10-6 cm/s) com, no mínimo, 50 cm de 

espessura; 

 Recobrimento da área com uma camada de terra vegetal ou composto orgânico, 

favorecendo o plantio de espécies de raízes curtas, preferencialmente gramíneas 

nativas da região; 
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7. RESULTADOS 

7.1. Metodologia Proposta 

Através da revisão bibliográfica realizada neste trabalho, foi possível identificar as 

características relacionadas aos lixões que têm maior influência sobre o risco de contaminação 

ambiental. Também foi possível selecionar duas metodologias de avaliação das condições de 

um determinado lixão ou aterro, indicando o risco oferecido por ele. Não obstante, foram 

abordadas diversas técnicas usualmente adotadas quando da recuperação ambiental de lixões. 

Dessa forma, este trabalho apresenta a proposta de uma nova metodologia, capaz de avaliar as 

características sanitárias e ambientais de lixões e que resulte na seleção prévia das técnicas a 

serem executadas para a remediação dos impactos causados por eles. Os trabalhos 

apresentados por Kurian et al. (2005) e por Schueler e Mahler (2007) contribuíram para o 

desenvolvimento da parte da metodologia referente à avaliação das condições sanitárias e 

ambientais do lixão. Já o Caderno Técnico de Reabilitação de Áreas Degradadas por RSU 

(FEAM, 2010) forneceu as técnicas mais utilizadas para mitigação dos impactos produzidos 

por lixões. 

É importante reforçar que o resultado da aplicação desta metodologia fornece uma indicação 

das técnicas a serem executadas para recuperação ambiental do lixão, mas a escolha das 

técnicas a serem realmente implementadas deve ser confirmada por avaliações mais 

detalhadas de uma equipe multidisciplinar de técnicos habilitados em seus respectivos 

conselhos profissionais. 

As metodologias estudadas apresentaram diferentes níveis de dificuldade para sua aplicação 

devido ao nível de detalhamento das variáveis envolvidas. Como era de se esperar, a 

confiabilidade dos resultados também é produto desse maior ou menor detalhamento. A 

metodologia proposta por Schueler e Mahler (2007) apresenta grande simplicidade e agilidade 

de execução e exige a obtenção de poucos dados, porém, ela avalia apenas o risco de 

contaminação por chorume proporcionado pelos lixões. Já a metodologia proposta por Kurian 

et al. (2005) garante um resultado mais abrangente dos riscos inerentes aos lixões, mas carece 

de algumas informações que, muitas vezes, são difíceis de serem obtidas, principalmente em 

se tratando de pequenos municípios. Além disso, as duas metodologias citadas não fornecem 

indicativos de como se proceder para executar a recuperação ambiental do lixão. Dessa forma, 
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a metodologia proposta neste trabalho objetivou avaliar os riscos proporcionados pelos lixões, 

sugerindo medidas de remediação aos (possíveis) impactos causados por eles. 

Para isso, foram desenvolvidas 7 matrizes que avaliam individualmente as características mais 

importantes quando da recuperação ambiental de lixões, propondo uma medida de mitigação 

para cada característica avaliada. Apresenta-se a seguir, as características avaliadas por cada 

matriz: 

 Matriz 1 – Coleta e tratamento de biogás; 

 Matriz 2 – Remodelagem do maciço de resíduos; 

 Matriz 3 – Cobertura dos resíduos; 

 Matriz 4 – Drenagem do percolado; 

 Matriz 5 – Cinturão verde; 

 Matriz 6 – Risco de contaminação ambiental; 

 Matriz 7 – Prazo para execução das ações recomendadas. 

Assim, cada matriz é composta por diferentes atributos que tenham influência sobre a 

característica que está sendo avaliada, e possui um formato similar aquele sugerido pela 

metodologia de Kurian et al. (2005), em que cada atributo recebe uma pontuação baseada na 

situação em que ele se enquadrar, de modo que a situação de cada um dos atributos pode ser 

considerada “Boa”, “Razoável”, “Ruim” ou “Péssima”. As pontuações relativas à cada uma 

destas situações são, respectivamente, (0 – 25), (26 – 50), (51 – 75) e (76 – 100), ou seja, 

quanto pior a situação de determinado atributo, maior será a pontuação que este receberá, 

dentro de uma escala de 0 a 100. 

Para definir em qual situação um determinado atributo deverá ser enquadrado, foram 

estabelecidas faixas de enquadramento, relacionadas diretamente com as faixas de pontuação 

mencionadas no parágrafo anterior. Assim, a pontuação de cada atributo será obtida através de 

interpolação linear para a situação em que ele se encontre. 

As faixas de enquadramento de alguns atributos foram obtidas do trabalho de Kurian et al. 

(2005), e outras foram adaptadas visando a aplicar a metodologia a pequenos municípios e a 

contemplar o cenário brasileiro, mais restritivo que aquele abordado no trabalho citado. 
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O resultado de uma determinada matriz é obtido por meio da média aritmética das pontuações 

dos atributos constantes dessa matriz. Logicamente, a média terá valores também entre 0 e 

100, representando a situação em que aquela característica do lixão se encontra (“Boa”, 

“Razoável”, “Ruim” ou “Péssima”), e não apenas a situação do atributo. 

Por fim, a pontuação resultante da média aritmética dos atributos de uma matriz indicará as 

ações que deverão ser tomadas para regularizar a situação daquela característica avaliada. 

Essas ações encontram-se descritas em um quadro, logo abaixo da matriz avaliada, e serão 

relacionadas com a média obtida, sendo mais exigentes quanto maior for este valor. 

É importante salientar que as medidas de recuperação sugeridas em cada matriz são 

embasadas pelas alternativas de recuperação ambiental propostas pelo Caderno Técnico de 

Reabilitação de Áreas Degradadas por RSU (FEAM, 2010), e pelas normas técnicas da ABNT 

– NBR 13.896:1997 e NBR 15.849:2010. 

Algumas matrizes possuem peculiaridades que serão abordadas no momento de sua 

apresentação no item 7.3 do Capítulo 7. 

A análise individual das ações a serem implementadas se faz necessária, pois, em alguns 

casos, determinada característica do lixão pode requerer uma medida mais exigente do que 

outra. Um exemplo para esse argumento pode ser sugerido para um caso hipotético em que 

determinado lixão encontra-se localizado em um terreno plano e espessura da camada de 

resíduos não muito alta, porém a profundidade do lençol freático é pequena, a permeabilidade 

do solo é alta e a pluviosidade no local é elevada. Neste caso, a remodelagem do maciço não 

exigiria grande movimentação dos resíduos, entretanto, seria necessário um exigente sistema 

de recobrimento do maciço, para reduzir a produção de lixiviado provocada pela infiltração de 

água das chuvas. Além disso, conforme mencionado em FEAM (2010), as alternativas 

apresentadas em sua publicação podem não contemplar as condições reais do lixão em estudo, 

podendo haver a modificação ou adaptação de um ou mais itens das alternativas de 

recuperação sugeridas. 
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7.2. Questionário para Obtenção das Informações 

Apresenta-se a seguir o questionário (Tabela 9) elaborado para coleta de informações 

necessárias à execução da metodologia proposta. 

TABELA 9: Questionário para aplicação da metodologia proposta 

1. Características do Município e do Gerenciamento dos RSU 

1.1. Qual a população do município? ____________________ 

1.2. Qual a geração per capita de resíduos no município? 
____________________ 

 Não foi possível verificar 

1.3. Qual a porcentagem da cobertura do serviço de coleta de 
resíduos município? 

____________________ 

 Não foi possível verificar 

1.3.1. Existe alguma previsão para expansão da cobertura? Caso 
positivo, qual a previsão? 

 Sim _______  Não 

1.3.2. Qual a quantidade de resíduos que é coletada diariamente no 
município? (t/d) 

____________________ 

 Não foi possível verificar 

1.3.3. Dessa quantidade de resíduos coletados, qual porcentagem é 
(ou era, caso esteja desativado) encaminhado ao lixão/aterro 
em estudo? (Caso o município possua mais de um local para 
destinação dos resíduos) 

____________________ 

 Não foi possível verificar 

1.4. Resíduos do Serviço de Saúde são ou já foram 
encaminhados para este lixão/aterro? 

 Sim  Não 

1.4.1. Se sim, qual a porcentagem em relação ao total de RSS gerado 
no município? 

____________________ 

 Não foi possível verificar 

1.4.2. Se sim, durante quanto tempo os RSS são/foram 
encaminhados ao lixão/aterro? 

____________________ 

1.5. Resíduos Perigosos (de acordo com a NBR 10.004/2004) 
são ou já foram encaminhados para este lixão/aterro? 

 Sim  Não 

1.5.1. Se sim, qual a porcentagem em relação ao total de resíduos 
perigosos gerado no município? 

____________________ 

 Não foi possível verificar 

1.6. Quantos caminhões realizam a coleta de RSU 
diariamente? 

____________________ 

1.6.1. Qual a capacidade volumétrica dos caminhões? ____________________ 

1.6.2. Qual o tipo de caminhão utilizado? 

 Compactador 

 Basculante 

 Baú ou “Prefeitura” 

 Carroça de tração 
animal ou reboque puxado 
por trator 



56 
 

TABELA 9: Questionário para aplicação da metodologia proposta (continuação) 

1.7. O lixão/aterro ainda está sendo utilizado?  Sim  Não 

1.7.1. Se sim, há quanto tempo ele está em operação? ____________________ 

1.7.2. Se sim, existe previsão para sua desativação? Quando?  Sim ________  Não 

1.7.3. Se não, há quanto tempo ele está desativado?  ____________________ 

1.7.4. Se não, o lixão/aterro foi utilizado durante quanto tempo antes 
de ser desativado? 

____________________ 

1.8. O perímetro do lixão/aterro é completamente cercado, 
impedindo que a população tenha acesso à área? 

 Sim  Não 

1.8.1. Se não, existem pessoas que transitam pelo local? (Como vias 
alternativas de acesso a bairros, por exemplo) 

 Não  Crianças 

 Adultos  Ambos 

1.9. Existe atividade de catadores no local?   Sim  Não 

1.9.1. Se sim, eles residem no lixão ou próximo a ele?   Sim  Não 

1.10. Existe alguma previsão/expectativa para uso futuro da 
área? 

 Sim  Não 

1.10.1. Se sim, qual o tipo de uso da área previsto/esperado? ____________________ 

2. Características da localização do lixão/aterro 

2.1. Existem pontos de captação de água superficial a menos 
de 6000 metros do lixão/aterro? Caso positivo, quantos? 

 Sim ________  Não 

2.1.1. Se sim, qual a distância destes pontos ao lixão/aterro? ____________________ 

2.1.2. Se sim, qual(is) a(s) finalidade(s) do uso dessa(s) água(s)? ____________________ 

2.1.3. Se sim, qual a localização destes pontos em relação ao 
lixão/aterro? 

 Cota superior ao lixão 

 Cota inferior ao lixão 

 Mesma cota aprox. 

2.2. Existem pontos de captação de água subterrânea a 
menos de 2000 metros do lixão/aterro? Caso positivo, 
quantos? 

 Sim ________  Não 

2.2.1. Se sim, qual a distância destes pontos ao lixão/aterro? ____________________ 

2.2.2. Se sim, qual(is) a(s) finalidade(s) do uso dessa(s) água(s)? ____________________ 

2.2.3. Se sim, qual a localização destes pontos em relação ao 
lixão/aterro? 

 Cota superior ao lixão 

 Cota inferior ao lixão 

 Mesma cota aprox. 

2.3. Existe alguma área agrícola ou de criação de animais a 
menos de 2000 metros do lixão/aterro? Se sim, qual a 
distância? 

 Sim _________  Não 
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TABELA 9: Questionário para aplicação da metodologia proposta (continuação) 

2.3.1. Se sim, qual a localização destas áreas em relação ao 
lixão/aterro? 

 Cota superior ao lixão 

 Cota inferior ao lixão 

 Mesma cota aprox. 

2.3.2. Se sim, qual o tamanho dessas áreas? (Ha) ____________________ 

2.3.3. Se sim, qual o sistema de irrigação utilizado nestas áreas? ____________________ 

2.4. Existem nascentes a menos de 1000 metros do local? Se 
sim, qual a distância? 

 Sim _________  Não 

2.4.1. Se sim, qual a localização destas nascentes em relação ao 
lixão/aterro? 

 Cota superior ao lixão 

 Cota inferior ao lixão 

 Mesma cota aprox. 

 Sob os resíduos ou 
muito próxima a eles 

2.5. O lixão/aterro está localizado dentro ou a menos de 1000 
metros de alguma Área de Preservação Permanente? Se 
sim, qual a distância? 

 Sim _________  Não 

2.6. Existe alguma Unidade de Conservação a menos de 
30Km do local? Se sim, qual a distância? 

 Sim _________  Não 

2.7. Existem rios, lagos ou represas a menos de 1500 metros 
do local? Se sim, qual a distância? 

 Sim _________  Não 

2.7.1. Se sim, qual a localização destes recursos hídricos em relação 
ao lixão/aterro? 

 Cota superior ao lixão 

 Cota inferior ao lixão 

 Mesma cota aprox. 

2.8. Existem núcleos populacionais ou residências a menos 
de 1500 metros do local? Se sim, qual a distância? 

 Sim _________  Não 

2.9. Existe algum aeroporto/aeródromo a menos e 20 Km do 
lixão/aterro? Se sim, qual a distância? 

 Sim _________  Não 

2.9.1. Se sim, o aeródromo opera de acordo com as regras de voo por 
instrumento (IFR) 

 Sim  Não 

2.10. Qual a estimativa da permeabilidade do solo na região 
do lixão/aterro? (cm/s) 

 k < 1x10-6  

 1x10-6 < k < 5x10-4 

 k > 5x10-4 

 Não foi possível verificar 

2.11. Qual a estimativa da profundidade do lençol freático na 
estação chuvosa na região do lixão/aterro? 

____________________ 

 Não foi possível verificar 

2.12. O lixão/aterro situa-se em uma região onde ocorrem 
pontos de alagamento? 

 Sim  Não 
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TABELA 9: Questionário para aplicação da metodologia proposta (continuação) 

2.12.1. Se sim, com que frequência esses alagamentos ocorrem? 

 Constantemente 
alagado 

 Frequentemente 

 Algumas vezes 

 Raramente 

2.12.2. Se sim, os alagamentos ocorrem em que local em relação ao 
lixão/aterro? 

 Cota superior ao lixão 

 Na mesma área onde os 
resíduos se encontram 

 Cota inferior ao lixão  

3. Características Relacionadas à Estabilidade do Maciço de Resíduos 

3.1. Qual a estimativa da espessura máxima da camada de 

resíduos? 

____________________ 

 Não foi possível verificar 

3.2. Qual a estimativa da declividade máxima das laterais do 

maciço de resíduos? 

____________________ 

 Não foi possível verificar 

3.3. Qual a estimativa da declividade do terreno onde 

localiza-se o lixão/aterro? 

____________________ 

 Não foi possível verificar 

3.4. Houve algum tipo de cobertura ou compactação dos 

resíduos em algum momento da operação do 

lixão/aterro? 

 Sim  Não 

3.4.1. Descrever: 

4. Outras Características 

4.1. Qual a propriedade da área? 
 Pública 

 Particular 

4.2. Qual a área ocupada pelo lixão/aterro? 
____________________ 

 Não foi possível verificar 

4.3. Existem animais no local? (Urubus e outros tipicamente 
encontrados em lixões) 

 Sim  Não 

4.4. Qual a estimativa da quantidade de resíduos dispostos 
no lixão/aterro? (t) 

____________________ 

 Não foi possível verificar 

4.5. Qual a estimativa de matéria orgânica presente nos 
resíduos? 

____________________ 

 Não foi possível verificar 

4.6. Qual a pluviosidade anual no local? ____________________ 
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TABELA 9: Questionário para aplicação da metodologia proposta (continuação) 

4.7. Existe alguma área livre, com tamanho maior que o 
lixão/aterro sob análise, adjacente ou próxima a ele? 

 Sim  Não 

4.7.1. Essa área atende aos seguintes critérios para seleção de local 
para aterro sanitário constantes das NBR’s 13896:1997 e/ou 
15.849:2010? 

 Declividade superior a 
1% e inferior a 30% 

 Coeficiente de 
permeabilidade inferior a 
10-6 cm/s (no máximo 10-5) 

 Profundidade do lençol 
freático superior a 3 metros 
na época das chuvas (no 
mínimo 1,5 m) 

 Distância mínima de 200 
metros de qualquer coleção 
hídrica ou curso de água 

 Vida útil mínima de 10 
anos, ou 15 anos para 
Aterros Sanitários de 
Pequeno Porte 

 Distância mínima de 500 
metros a núcleos 
populacionais 

 Não suscetível a 
inundações 

 Respeita a legislação 
local de uso e ocupação do 
solo 

4.7.1.1. Se sim, já existe intenção em se utilizar essa área para 
implantação de um aterro sanitário? 

 Sim  Não 

4.7.1.2. Se a área não atende aos critérios, existe a possibilidade 
de se usar o solo do local para cobertura dos resíduos? 

 Sim  Não 

Fonte: Elaboração própria. 
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7.3. Matrizes de Avaliação das Características do Lixão/Aterro 

Apresentam-se a seguir as matrizes desenvolvidas para aplicação da metodologia proposta. 

TABELA 10: Matriz de seleção da técnica para coleta e tratamento de biogás 

Matriz 1 - Coleta e tratamento de biogás 

Atributo 
Valor 

Encontrado 

Situação 

Pontuação Boa  (0 

- 25) 

Razoável 

(26 - 50) 

Ruim  

(51 - 75) 

Péssima  

(76 - 100) 

Espessura da camada 

de resíduos (m) 
  

0 – 3 3 – 8 8 – 12 12 – 15 
  

        

Fração biodegradável 

dos resíduos (%) 
  

0 – 10 10 – 30 30 – 60 60 – 80 
  

        

Idade dos últimos 

resíduos dispostos 

(anos) 

  
35 – 30 30 – 20 20 – 10 10 – 0 

 
    

Média:   

Média Medidas Recomendadas 

0 - 25 

 Perfurações com 40 cm de diâmetro para a drenagem de biogás. Os furos 

deverão ser preenchidos com pedra britada nº 4 e espaçados de no máximo 30 

metros entre si; 

 Na extremidade superior do dreno, deverá ser colocado um tubo de concreto, 

para que seja realizada a queima do biogás expelido ou poderá ser realizada sua 

coleta e destinação ao aproveitamento energético, após estudos do poder 

calorífico do biogás. 

26 - 50 

 Perfurações com 40 cm de diâmetro para a drenagem de biogás. Os furos 

deverão ser preenchidos com pedra britada nº 4 e espaçados de no máximo 30 

metros entre si; 

 Na extremidade superior do dreno, deverá ser colocado um tubo de concreto, 

para que seja realizada a queima do biogás expelido ou poderá ser realizada sua 

coleta e destinação ao aproveitamento energético, após estudos do poder 

calorífico do biogás. 

51 - 75 

 Perfurações verticais com 60 cm de diâmetro para drenagem de biogás. Os furos 

deverão ser preenchidos com pedra britada nº 4 e espaçados de no máximo 30 

metros entre si; 

 Na extremidade superior do dreno, deverá ser colocado um tubo de concreto, 

para que seja realizada a queima do biogás expelido ou poderá ser realizada sua 

coleta e destinação ao aproveitamento energético, após estudos do poder 

calorífico do biogás. 
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TABELA 10: Matriz de seleção da técnica para coleta e tratamento de biogás (continuação) 

76 - 100 

 Perfurações verticais com cerca de 1,0 m de diâmetro para a drenagem de 

biogás. Deverão ser instalados tubos de concreto perfurado no interior das 

perfurações e preencher as laterais externas destes tubos com brita nº 4 e 

espaçados de no máximo 30 metros entre si; 

 Na extremidade superior do dreno, deverá ser colocado um tubo de concreto, 

para que seja realizada a queima do biogás expelido ou poderá ser realizada sua 

coleta e destinação ao aproveitamento energético, após estudos do poder 

calorífico do biogás. 

Fonte: Elaboração própria. 

A matriz referente à coleta e tratamento de biogás possui uma diferença em relação às demais, 

que pode ser explicada pela Tabela 5.1, que relaciona a espessura da camada de resíduos e a 

fração biodegradável do lixo, indicando a necessidade ou não de implantação de drenos de 

biogás em função dessas variáveis. Caso a espessura da camada de resíduos seja menor que 3 

metros ou a fração orgânica dos resíduos menor que 30%, a instalação de drenos de biogás 

pode ser dispensada, exceto em situações em que os técnicos julguem o contrário. 
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TABELA 11: Matriz de seleção da técnica de remodelagem do maciço de resíduos 

Matriz 2 - Remodelagem do maciço de resíduos 

Atributo 
Valor 

Encontrado 

Situação 

Pontuação Boa  (0 

- 25) 

Razoável 

(26 - 50) 

Ruim  

(51 - 75) 

Péssima  

(76 - 100) 

Espessura da 

camada de 

resíduos (m) 

  
0 – 3 3 – 8 8 – 12 12 – 15 

  
        

Declividade das 

laterais do maciço 

(%) 

  

0 – 10 10 – 20 20 – 25 25 – 30 

  
        

Declividade do 

terreno (%) 
  

0 – 10 10 – 20 20 – 25 25 – 30 
  

        

Área do lixão (Ha)   
0 – 1 1 – 2 2 – 4 4 – 5 

  
        

Média:   

Média Medidas Recomendadas 

0 - 25 
Procurar realizar a menor movimentação possível dos resíduos, quando 

necessária. 

26 - 50 

Retaludamento do maciço com alguma movimentação dos resíduos para a 

parte superior, cobertura com material terroso e reforço das bases dos taludes 

inferiores com solo compactado, se necessário. 

51 - 75 

Retaludamento do lixão com deslocamento dos resíduos para baixo e para as 

laterais do maciço, diminuindo a altura do depósito e a declividade das 

laterais e cobertura dos detritos com material terroso. 

76 - 100 

Remodelagem total dos taludes com base na realização de um estudo 

geotécnico especializado, buscando realocar os resíduos para montante do 

maciço e para suas laterais, formando taludes com declividades bem suaves e 

com maior área ocupada. 

Fonte: Elaboração própria. 

 



63 
 

TABELA 12: Matriz de seleção da técnica para cobertura dos resíduos 

Matriz 3 - Cobertura dos resíduos 

Atributo 
Valor 

Encontrado 

Situação 

Pontuação Boa  (0 

- 25) 

Razoável 

(26 - 50) 

Ruim  (51 - 

75) 

Péssima  (76 

- 100) 

Permeabilidade do 

solo (1E-6 cm/s) 
  

< 0,1 0,1 – 1 1 – 10 10 – 100 
  

        

Profundidade do 

lençol freático (m) 
  

25 – 20 20 – 10 10 – 3 3 – 0 
  

        

Pluviosidade anual 

no local (mm/ano) 
  

0 – 250 250 – 1250 1250 – 2500 2500 – 3000 
  

        

Idade dos últimos 

resíduos dispostos 

(anos) 

  
35 – 30 30 – 20 20 – 10 10 – 0 

  
        

Média:   

Média Medidas Recomendadas 

0 - 25 

• Aplicação de uma camada de recobrimento de, no mínimo, 50 centímetros de argila 

que apresente baixa permeabilidade (k ≤ 1x10-6 cm/s) e pequena susceptibilidade ao 

trincamento após compactação, tanto do platô superior, quanto dos taludes laterais; 

• Recomenda-se a utilização de membrana sintética (geomembrana de PEAD) antes da 

aplicação da camada de argila, com o objetivo de se obter maior impermeabilização da 

superfície do depósito; 

• Aplicação de uma camada de solo natural, terra vegetal ou composto orgânico para 

favorecer o plantio de espécies de raízes curtas e nativas da região. 

26 - 50 

• Aplicação de uma camada de argila compactada, sem controle tecnológico, com 80 cm 

de espessura nas bermas, plataformas e platô superior e 50 cm na superfície dos taludes; 

• Aplicação de uma camada de solo/composto orgânico com 40 cm de espessura para 

suporte da zona radicular de vegetação de espécies graminosas. 

51 - 75 

• Aplicação de uma camada selante de argila compactada, com criterioso controle 

tecnológico, com 60 cm de espessura nas bermas, plataformas e platô superior e 40 cm 

na superfície dos taludes; 

• Aplicação de uma camada com 20 cm argila moderadamente compactada, acima da 

camada selante, e de uma camada de solo/composto orgânico com 40 cm de espessura 

para suporte da zona radicular de vegetação de espécies graminosas. 

76 - 100 

• Instalação de geomembrana de PEAD com espessura de 1 mm sobre os resíduos, 

formando uma camada impermeabilizante na superfície do lixão; 

• Colocação de uma camada de argila moderadamente compactada com 40 cm de 

espessura sobre a geomembrana para protegê-la; 

• Aplicação de uma camada de solo/composto orgânico com 40 cm de espessura para 

suporte da zona radicular de vegetação de espécies graminosas. 

Fonte: Elaboração própria. 
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TABELA 13: Matriz de seleção da técnica para drenagem de percolado 

Matriz 4 - Drenagem de percolado 

Atributo 
Valor 

Encontrado 

Situação 

Pontuação Boa  (0 - 

25) 

Razoável 

(26 - 50) 

Ruim  (51 - 

75) 

Péssima  (76 

- 100) 

Permeabilidade do 

solo (1E-6 cm/s) 
  

< 0,1 0,1 – 1 1 – 10 10 – 100 
  

        

Profundidade do 

lençol freático (m) 
  

25 – 20 20 – 10 10 – 3 3 – 0 
  

        

Pluviosidade anual 

no local (mm/ano) 
  

0 – 250 250 – 1250 1250 – 2500 2500 – 3000 
  

        

Frequência de 

alagamentos 

observados 

  

Nunca; 

Raramente 

Algumas 

vezes 
Frequentes 

Constanteme

nte alagado   

        

Idade dos últimos 

resíduos dispostos 

(anos) 

  
35 – 30 30 – 20 20 – 10 10 – 0 

  
        

Fração 

biodegradável dos 

resíduos (%) 

  
0 – 10 10 – 30 30 – 60 60 – 80 

  
        

Média:   

Média Medidas Recomendadas 

0 - 25 Não há necessidade de se realizar drenagem do chorume. 

26 - 75 

A drenagem do chorume poderá ser realizada por gravidade, através de drenos horizontais 

construídos ao longo do perímetro da base do lixão, sendo conduzido a um ponto de cota 

topográfica mais baixa e encaminhado para tratamento. 

76 - 100 

A drenagem do chorume deverá ser realizada através de bombeamento (com bombas 

submersas) direto do interior do maciço, através de tubos de aço galvanizado inseridos nas 

colunas de drenagem dos gases. O chorume drenado deverá ser encaminhado para 

tratamento. 

Fonte: Elaboração própria. 
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TABELA 14: Matriz de avaliação da necessidade de implantação de Cinturão Verde 

Matriz 5 - Cinturão Verde 

Atributo 
Valor 

Encontrado 

Situação 

Pontuação 
Boa  (0 - 25) 

Razoável 

(26 - 50) 

Ruim  

(51 - 75) 

Péssima  

(76 - 100) 

Distância ao núcleo 

populacional mais 

próximo (m) 

  
1500 – 1000 1000 – 750 750 – 500 500 – 250 

  
        

Distância ao 

aeroporto mais 

próximo (Km) 

  
25 – 20 20 – 13 13 – 5 5 – 2 

  
        

Maior 

Pontuação 
Medidas Recomendadas 

0 - 25 Não há necessidade de implantar Cinturão Verde no entorno do lixão 

26 - 75 Recomenda-se a implantação de Cinturão Verde no entorno do lixão 

76 - 100 Necessária a implantação de Cinturão Verde no entorno do lixão 

Fonte: Elaboração própria. 

A matriz relativa ao cinturão verde não possui a média da pontuação de seus atributos. Isso se 

deve ao fato de que a pontuação de qualquer um dos atributos analisados pode garantir a 

necessidade de implantação da barreira de vegetação independentemente da pontuação do 

outro atributo. Assim, a avaliação decorre da seleção da maior pontuação obtida. 
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TABELA 15: Matriz de avaliação do risco de contaminação ambiental 

Matriz 6 - Risco de Contaminação Ambiental 

Atributo 
Valor 

Encontrado 

Situação 

Pontuação Pesos 

Pontuação 

X 

Pesos Boa  (0 - 25) 
Razoável 

(26 - 50) 

Ruim  (51 - 

75) 

Péssima  (76 

- 100) 

Distância à captação de água 

superficial mais próxima (m) 
  

6000 – 5000 5000 – 2500 2500 – 1000 1000 – 500 
  69 

         

Distância à captação de água 

subterrânea mais próxima (m) 
 

2000 – 1000 1000 – 500 500 – 200 200 – 100 
 69  

    

Distância à área agrícola mais 

próxima (m) 
 

2000 – 1000 1000 – 800 800 – 500 500 – 200 
 65  

    

Espessura da camada de resíduos 

(m) 
  

0 – 3 3 – 8 8 – 12 12 – 15 
  64 

         

Área do lixão (Ha)   
0 – 1 1 – 2 2 – 4 4 – 5 

  61 
         

Profundidade do lençol freático 

(m) 
  

25 – 20 20 – 10 10 – 3 3 – 0 
  54 

         

Permeabilidade do solo (1E-6cm/s)   
< 0,1 0,1 – 1 1 – 10 10 – 100 

  54 
         

Distância à Unidade de 

Conservação mais próxima (Km) 
  

30 – 25 25 – 10 10 – 5 5 – 0 
  46 

         

Distância à APP mais próxima (m)  
1000 – 700 700 – 500 500 – 300 300 – 200 

 46  
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TABELA 15: Matriz de avaliação do risco de contaminação ambiental (continuação) 

Distância ao corpo hídrico mais 

próximo (m) 
  

1500 – 1000 1000 – 600 600 – 300 300 – 200 
  41 

         

Distância ao núcleo populacional 

mais próximo (m) 
  

1500 – 1000 1000 – 750 750 – 500 500 – 250 
  21 

         

Distância ao aeroporto mais 

próximo (Km) 
  

25 – 20 20 – 10 10 – 5 5 – 2 
  46 

         

Previsão para desativação do 

lixão/aterro (anos) 
  

0 – 1 1 – 2 2 – 4 4 – 5 
  36 

         

Fração de Resíduos do Serviço de 

Saúde destinados ao lixão (%) 
  

0 – 10 10 – 25 25 – 50 50 – 60 
  30 

         

Quantidade total de resíduos no 

lixão (1000 t) 
  

0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100 
  30 

         

Quantidade de resíduos 

depositados diariamente (t/dia) 
  

0 – 10 10 – 20 20 – 30 30 – 40 
  24 

         

Frequência de alagamentos 

observados 
  

Nunca; 

Raramente 

Algumas 

vezes 
Frequentes 

Constanteme

nte alagado   16 
 

        

Pluviosidade anual no local 

(mm/ano) 
  

0 – 250 250 – 1250 1250 – 2500 2500 – 3000 
  11 

         

Fração de resíduos perigosos 

destinados ao lixão (%) 
  

0 – 10 10 – 20 20 – 30 30 – 40 
  71 

         

Fração biodegradável dos resíduos 

(%) 
  

0 – 10 10 – 30 30 – 60 60 – 80 
  66 
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TABELA 15: Matriz de avaliação do risco de contaminação ambiental (continuação) 

Idade dos últimos resíduos 

dispostos (anos) 
  

35 – 30 30 – 20 20 – 10 10 – 0 
  58 

         

Soma: 

A B 

    

Razão B/A:   

Razão B/A 

0 - 25 26 - 50 51 - 75 76 - 100 

Baixo risco de contaminação 

ambiental 

Médio risco de contaminação 

ambiental 
Alto risco de contaminação ambiental 

Extremo risco de 

contaminação ambiental 

Fonte: Elaboração própria. 

A matriz que avalia o risco de contaminação ambiental possui, além da pontuação dos atributos, uma coluna contendo pesos para cada atributo e 

outra contendo a multiplicação destes pesos pela pontuação. Essa distribuição dos pesos entre os atributos seguiram os mesmos valores propostos 

por Kurian et al. (2005), pois essa matriz é uma incorporação da metodologia destes autores, porém com menos atributos que a original. A 

pontuação final resulta da divisão entre o somatório da coluna “Pontuação X Pesos” e o somatório da coluna “Pesos” (Razão B/A). 

Destaca-se que, em alguns casos, a remoção total dos resíduos do local deve ser priorizada, como por exemplo: caso o lixão esteja localizado em 

Área de Preservação Permanente; a distância a qualquer corpo hídrico superficial seja inferior a 200 metros, inclusive nascentes ou olhos d’água; 

o risco de contaminação ambiental seja considerado extremo (Razão B/A ≥ 76 na Matriz 6); e outras situações em que os técnicos considerarem a 

remoção necessária.  
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A última matriz – Prazo Para Execução das Ações Recomendadas – irá analisar se o Plano de 

Recuperação Ambiental necessita que seja executado com urgência, ou se os riscos oferecidos 

justificam a adoção de um prazo maior para sua implementação, caso estes sejam de menor 

potencial. O cálculo do prazo é feito com base na média ponderada entre os resultados das 

matrizes anteriores, com exceção daquela referente à implantação de Cinturão Verde. Para o 

cálculo da média ponderada, as matrizes receberão os seguintes pesos: 

 Coleta e Tratamento de Biogás: Peso 1; 

 Remodelagem do Maciço: Peso 2; 

 Cobertura dos Resíduos: Peso 3; 

 Drenagem de Percolado: Peso 4; 

 Risco de Contaminação Ambiental: Peso 5. 

TABELA 16: Matriz de avaliação do prazo para realização da Recuperação Ambiental 

Matriz 7 - Prazo Para Execução das Ações Recomendadas 

Matrizes Avaliadas Pesos Médias 

1 - Coleta e tratamento de biogás 1  

2 - Remodelagem do maciço de resíduos 2  

3 - Recobrimento dos resíduos 3  

4 - Drenagem de percolado 4  

6 - Risco de Contaminação Ambiental 5  

Média Ponderada:  

Média 

Ponderada 
Prazo Para Execução das Ações Recomendadas 

0 - 25 
As ações de recuperação ambiental do 

lixão podem ser realizadas a longo prazo 
No máximo quatro anos 

26 - 50 
As ações de recuperação ambiental do 

lixão podem ser realizadas a médio prazo 
No máximo três anos 

51 - 75 
As ações de recuperação ambiental do 

lixão devem ser realizadas a curto prazo 
No máximo um ano 

76 - 100 
As ações de recuperação ambiental do 

lixão devem ser realizadas urgentemente 
No máximo seis meses 

Fonte: Elaboração própria. 
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8. ESTUDO DE CASO 

8.1. Caracterização da Região de Estudo e Coleta de Dados 

A metodologia proposta foi aplicada a um lixão desativado existente no município de Matias 

Barbosa, que se encontra inserido na mesorregião da Zona da Mata, no sudeste do Estado de 

Minas Gerais, na porção mineira da Bacia do Rio Paraíba do Sul, localizando-se nas 

coordenadas Latitude Sul 21º52’08 e Longitude Oeste 43º19’08, e fuso horário UTC-3. O 

município possui área territorial de 157.107 Km² e o ponto central da cidade possui 480 

metros de altitude em relação ao nível do mar. A população no ano de 2010 era de 13.435 

habitantes, com crescimento populacional de 0,87% (IBGE, 2010). A pluviosidade anual 

acumulada no município, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia – INMET, varia entre 

1450 a 1650 mm (INMET, 2015), como pode ser observado na Figura 12 (sem escala). 

 

FIGURA 12: Precipitação acumulada para o Município de Matias Barbosa 

Fonte: Adaptado de INMET, 2015. 

Segundo o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS, Matias 

Barbosa (2014), a coleta de Resíduos Sólidos Domiciliares (RSD) atende a 100% dos 
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domicílios das áreas urbana e rural, sendo realizado pela própria Prefeitura, por meio de 

caminhões compactadores. Os resíduos comerciais, de varrição e industriais (com 

características similares aos RSD) são encaminhados, juntamente com os RSD, ao Aterro 

Sanitário da empresa Vital Engenharia Ambiental S/A, localizado em Juiz de Fora/MG, 

devidamente licenciado. O município produz aproximadamente 240 t/mês de RSU, resultando 

em uma estimativa para a geração per capita de resíduos no município de 0,6 Kg/habdia. A 

parcela de matéria orgânica nos resíduos estimada no Plano Municipal foi de 67% e não estão 

contabilizados nesse total os resíduos de podas, capina e roçagem. 

Segundo o PMGIRS de Matias Barbosa, o município possui um único passivo ambiental, 

sendo este, a área onde funcionava o lixão da cidade. O terreno possui acesso pela rua Dr. 

José Procópio Teixeira e está localizado dentro de uma área de mata, em topo de relevo 

montanhoso, a 2 Km do centro urbano, ocupando uma área total de 3,46 Ha, sendo utilizados 

cerca de 1,4 Ha para disposição dos resíduos. O curso d’água mais próximo é um córrego 

citado no PMGIRS, com uma distância de 365 metros (MATIAS BARBOSA, 2014). No 

entanto, há que se considerar o Rio Paraibuna, afluente do Rio Paraíba do Sul que se situa a 

uma distância de cerca de 350 metros. A Figura 13 mostra a área do depósito de resíduos e o 

rio Paraibuna à sua esquerda. 

 

FIGURA 13: Área do lixão em estudo 

Fonte: Google Earth, 2015. 

O núcleo populacional mais próximo do sítio está localizado a cerca de 450 metros de 

distância, como pode ser observado na Figura 14. Cabe ressaltar que a distância mínima 

estabelecida pelas NBR’s 13896:1997 e 15.849:2010 é de 500 metros. 
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FIGURA 14: Distância do lixão ao núcleo populacional mais próximo 

Fonte: Google Earth, 2015. 

O aeroporto mais próximo da área do lixão é o Aeroporto Municipal Francisco Álvares de 

Assis, em Juiz de Fora, mais conhecido como Aeroporto da Serrinha, que é operado de acordo 

com as regras de voo por instrumento (IFR) e condições visuais (VFR). A distância do lixão 

ao aeroporto citado é de pouco mais de 9 Km, como pode ser observado na Figura 15. 

Destaca-se que a distância mínima estabelecida pela Área de Segurança Aeroportuária para 

este tipo de aeroporto é de 20 Km. 

 

FIGURA 15: Distância do lixão ao aeroporto mais próximo 

 Fonte: Google Earth, 2015. 

Utilizando-se da ferramenta “Mapas Online” do SIAM – Sistema Integrado de Informação 

Ambiental, da Secretaria de Estado de Meio-Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 

Estado de Minas Gerais, foi possível identificar os registros de outorga de direito de uso de 
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recursos hídricos na região de Matias Barbosa. Os pontos de captação de água superficial 

mais próximos do lixão encontram-se a distâncias entre 1,4 e 2,5 Km aproximadamente, 

sendo alguns classificados como uso insignificante e outros como utilidade pública, porém 

nenhum dos pontos analisados estão na área de influência do lixão analisado. A Figura 16 

demonstra essa situação, sendo a área do lixão representada por um círculo vermelho. 

 

FIGURA 16: Pontos de captação de água próximos ao lixão 

Fonte: SIAM, 2015. 

8.2. Histórico de Utilização do Sítio 

A área foi utilizada como lixão por cerca de 17 anos, com os RSU sendo depositados 

diariamente no local. Em 2010, os resíduos foram encobertos com terra, foram executadas 

canaletas de drenagem de águas pluviais, os catadores existentes no local foram retirados e a 

área foi isolada com mourões, cerca de arame farpado e portão com placas de identificação do 

local. Posteriormente, o sítio foi utilizado como estação de transbordo, sendo os resíduos 

depositados temporariamente e, então, encaminhados ao Aterro Sanitário da empresa Vital 

Engenharia Ambiental S/A, localizado em Juiz de Fora/MG. 

Atualmente, a prefeitura utiliza a área como Aterro de Resíduos da Construção Civil (RCC) 

não licenciado, ou “bota-fora”. Quando necessário, a prefeitura reutiliza os RCC para 

melhorar as condições de estradas vicinais. As canaletas de drenagem pluvial se encontram 

aterradas e é possível encontrar pontos em que a cerca está danificada. Ainda, animais, como 

urubus e cães podem ser encontrados no local, além de resíduos espalhados, sugerindo que 

possam ocorrer destinações clandestinas de resíduos. 
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8.3. Aplicação da Metodologia ao Lixão de Matias Barbosa 

8.3.1. Questionário Aplicado em Matias Barbosa 

Algumas informações foram obtidas através da consulta ao Plano Municipal de Gestão 

Integrada de Resíduos Sólidos – PMGIRS de Matias Barbosa, outras por meio do uso de 

ferramentas computacionais, como abordado no item 8.2 do Capítulo 8. Porém, alguns dados 

necessitaram de consulta ao Departamento Municipal de Agricultura e Meio Ambiente e 

visita ao sítio. A seguir, é apresentado o questionário preenchido com todos os dados 

coletados. 

TABELA 17: Questionário aplicado ao lixão de Matias Barbosa 

1. Características do Município e do Gerenciamento dos RSU 

1.1. Qual a população do município? 13.435 hab. 

1.2. Qual a geração per capita de resíduos no município? 0,6 Kg/habdia 

1.3. Qual a porcentagem da cobertura do serviço de coleta de 
resíduos município? 

100% 

1.3.1. Existe alguma previsão para expansão da cobertura? Caso positivo, 
qual a previsão? 

- 

1.3.2. Qual a quantidade de resíduos que é coletada diariamente no 
município? 

8 t/dia 

1.3.3. Dessa quantidade de resíduos coletados, qual porcentagem é (ou era, 
caso esteja desativado) encaminhado ao lixão/aterro em estudo? 
(Caso o município possua mais de um local para destinação dos 
resíduos) 

100% 

1.4. Resíduos do Serviço de Saúde são ou já foram encaminhados 
para este lixão/aterro? 

Não 

1.4.1. Se sim, qual a porcentagem em relação ao total de RSS gerado no 
município? 

- 

1.4.2. Se sim, durante quanto tempo os RSS são/foram encaminhados ao 
lixão/aterro? 

- 

1.5. Resíduos Perigosos (de acordo com a NBR 10.004/2004) são 
ou já foram encaminhados para este lixão/aterro? 

Somente pilhas, baterias e 
eletrônicos, no lixo doméstico 

1.5.1. Se sim, qual a porcentagem em relação ao total de resíduos perigosos 
gerado no município? 

- 

1.6. Quantos caminhões realizam a coleta de RSU diariamente? 4 

1.6.1. Qual a capacidade volumétrica dos caminhões? 10 a 15 m³ 

1.6.2. Qual o tipo de caminhão utilizado? Compactador 

1.7. O lixão/aterro ainda está sendo utilizado? Não 

1.7.1. Se sim, há quanto tempo ele está em operação? - 
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TABELA 17: Questionário aplicado ao lixão de Matias Barbosa (continuação) 

1.7.2. Se sim, existe previsão para sua desativação? Quando? - 

1.7.3. Se não, há quanto tempo ele está desativado?  5 anos 

1.7.4. Se não, o lixão/aterro foi utilizado durante quanto tempo antes de ser 
desativado? 

17 anos 

1.8. O perímetro do lixão/aterro é completamente cercado, 
impedindo que a população tenha acesso à área? 

Sim 

1.8.1. Se não, existem pessoas que transitam pelo local? (Como vias 
alternativas de acesso a bairros, por exemplo) 

- 

1.9. Existe atividade de catadores no local?  Não 

1.9.1. Se sim, eles residem no lixão ou próximo a ele?  - 

1.10. Existe alguma previsão/expectativa para uso futuro da área? Sim 

1.10.1. Se sim, qual o tipo de uso da área previsto/esperado? Usina de compostagem 

2. Características da localização do lixão/aterro 

2.1. Existem pontos de captação de água superficial a menos de 
6000 metros do lixão/aterro? Caso positivo, quantos? 

Não 

2.1.1. Se sim, qual a distância destes recursos hídricos ao lixão/aterro? - 

2.1.2. Se sim, qual(is) a(s) finalidade(s) do uso dessa(s) água(s)? - 

2.1.3. Se sim, qual a localização destes pontos em relação ao lixão/aterro? - 

2.2. Existem pontos de captação de água subterrânea a menos de 
2000 metros do lixão/aterro? Caso positivo, quantos? 

Não 

2.2.1. Se sim, qual a distância destes pontos ao lixão/aterro? - 

2.2.2. Se sim, qual(is) a(s) finalidade(s) do uso dessa(s) água(s)? - 

2.2.3. Se sim, qual a localização destes pontos em relação ao lixão/aterro? - 

2.3. Existe alguma área agrícola ou de criação de animais a menos 
de 2000 metros do lixão/aterro? Se sim, qual a distância? 

Sim, 800 m 

2.3.1. Se sim, qual a localização destas áreas em relação ao lixão/aterro? Cota inferior ao lixão 

2.3.2. Se sim, qual o tamanho dessas áreas? (Ha) 1 Ha 

2.3.3. Se sim, qual o sistema de irrigação utilizado nestas áreas? - 

2.4. Existem nascentes a menos de 1000 metros do local? Se sim, 
qual a distância? 

Não 

2.4.1. Se sim, qual a localização destas nascentes em relação ao 
lixão/aterro? 

- 

2.5. O lixão/aterro está localizado dentro ou a menos de 1000 
metros de alguma Área de Preservação Permanente? Se sim, 
qual a distância? 

Sim, 300 m (mata ciliar do rio 
Paraibuna) 
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TABELA 17: Questionário aplicado ao lixão de Matias Barbosa (continuação) 

2.6. Existe alguma Unidade de Conservação a menos de 30Km do 
local? Se sim, qual a distância? 

Sim, 10,5 Km (Poço D’Antas – 
Juiz de Fora) 

2.7. Existem rios, lagos ou represas a menos de 1500 metros do 
local? Se sim, qual a distância? 

Sim, rio Paraibuna (350 m) 

2.7.1. Se sim, qual a localização destes recursos hídricos em relação ao 
lixão/aterro? 

Cota inferior ao lixão 

2.8. Existem núcleos populacionais ou residências a menos de 
1500 metros da área útil do lixão/aterro? Se sim, qual a 
distância? 

Sim, 450 metros 

2.9. Existe algum aeroporto/aeródromo a menos e 20 Km do 
lixão/aterro? Se sim, qual a distância? 

Sim, 9,5 Km (Aeroporto da 
Serrinha – Juiz de Fora) 

2.9.1. Se sim, o aeródromo opera de acordo com as regras de voo por 
instrumento (IFR) 

Sim 

2.10. Qual a estimativa da permeabilidade do solo na região do 
lixão/aterro? (cm/s) 

Não foi possível verificar 

2.11. Qual a estimativa da profundidade do lençol freático na 
estação chuvosa na região do lixão/aterro? 

Não foi possível verificar 

2.12. O lixão/aterro situa-se em uma região onde ocorrem pontos 
de alagamento? 

Não 

2.12.1. Se sim, com que frequência esses alagamentos ocorrem? - 

2.12.2. Se sim, os alagamentos ocorrem em que local em relação ao 
lixão/aterro? 

- 

3. Características Relacionadas à Estabilidade do Maciço de Resíduos 

3.1. Qual a estimativa da espessura máxima da camada de 

resíduos? 
20 a 30 metros 

3.2. Qual a estimativa da declividade máxima das laterais do 

maciço de resíduos? 
20 a 25% 

3.3. Qual a declividade do terreno onde localiza-se o lixão/aterro? 20 a 25% 

3.4. Houve algum tipo de cobertura ou compactação dos resíduos 

em algum momento da operação do lixão/aterro? 
Sim 

3.4.1. Descrever: Sim, cobertura com terra, canaletas de drenagem pluvial 

4. Outras Características 

4.1. Qual a propriedade da área? Particular 

4.2. Qual a área ocupada pelo lixão/aterro? 1,4 Ha 

4.3. Existem animais no local? (Urubus e outros tipicamente 
encontrados em lixões) 

Sim 

4.4. Qual a estimativa da quantidade de resíduos dispostos no 
lixão/aterro? (t) 

60.000 t 
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TABELA 17: Questionário aplicado ao lixão de Matias Barbosa (continuação) 

4.5. Qual a estimativa de matéria orgânica presente nos resíduos? 67% 

4.6. Qual a pluviosidade anual no local? ____________________ 

4.7. Existe alguma área livre, com tamanho maior que o 
lixão/aterro sob análise, adjacente ou próxima a ele? 

Não 

4.7.1. Essa área atende aos seguintes critérios para seleção de local para 
aterro sanitário constantes das NBR’s 13896:1997 e/ou 15.849:2010? 

- 

4.7.1.1. Se sim, já existe intenção em se utilizar essa área para 
implantação de um aterro sanitário? 

- 

4.7.1.2. Se a área não atende aos critérios, existe a possibilidade de se 
usar o solo do local para cobertura dos resíduos? 

- 

Fonte: Elaboração própria. 

8.3.2. Matrizes de Avaliação do Lixão de Matias Barbosa 

Apresentam-se a seguir, as matrizes de avaliação do lixão de Matias Barbosa. 

TABELA 18: Matriz 1 aplicada ao lixão de Matias Barbosa 

Matriz 1 - Coleta e tratamento de biogás 

Atributo 
Valor 

Encontrado 

Situação 

Pontuação Boa  (0 

- 25) 

Razoável 

(26 - 50) 

Ruim  

(51 - 75) 

Péssima  

(76 - 100) 

Espessura da camada 

de resíduos (m) 
 25 

0 – 3 3 – 8 8 – 12 12 – 15 
100  

      X  

Fração biodegradável 

dos resíduos (%) 
67  

0 – 10 10 – 30 30 – 60 60 – 80 
84  

      X  

Idade dos últimos 

resíduos dispostos 

(anos) 

5  
35 – 30 30 – 20 20 – 10 10 – 0 

88 
   X 

Média:  91 

Média Medidas Recomendadas 

76 - 100 

 Perfurações verticais com cerca de 1,0 m de diâmetro para a drenagem de 

biogás. Deverão ser instalados tubos de concreto perfurado no interior das 

perfurações e preencher as laterais externas destes tubos com brita nº 4 e 

espaçados de no máximo 30 metros entre si; 

 Na extremidade superior do dreno, deverá ser colocado um tubo de concreto, 

para que seja realizada a queima do biogás expelido ou poderá ser realizada sua 

coleta e destinação ao aproveitamento energético, após estudos do poder 

calorífico do biogás. 

Fonte: Elaboração própria. 
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TABELA 19: Matriz 2 aplicada ao lixão de Matias Barbosa 

Matriz 2 - Remodelagem do maciço de resíduos 

Atributo 
Valor 

Encontrado 

Situação 

Pontuação Boa  (0 

- 25) 

Razoável 

(26 - 50) 

Ruim  

(51 - 75) 

Péssima  

(76 - 100) 

Espessura da camada 

de resíduos (m) 
25 

0 – 3 3 – 8 8 – 12 12 – 15 
100 

      X 

Declividade das 

laterais do maciço (%) 
25 

0 – 10 10 – 20 20 – 25 25 – 30 
76 

      X 

Declividade do terreno 

(%) 
25 

0 – 10 10 – 20 20 – 25 25 – 30 
76 

      X 

Área do lixão (Ha) 1,4 
0 – 1 1 – 2 2 – 4 4 – 5 

36 
  X 

 
  

Média: 72 

Média Medidas Recomendadas 

51 - 75 

Retaludamento do lixão com deslocamento dos resíduos para baixo e para as laterais 

do maciço, diminuindo a altura do depósito e a declividade das laterais e cobertura 

dos detritos com material terroso. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 

TABELA 20: Matriz 3 aplicada ao lixão de Matias Barbosa 

Matriz 3 - Cobertura dos resíduos 

Atributo 
Valor 

Encontrado 

Situação 

Pontuação Boa  (0 

- 25) 

Razoável 

(26 - 50) 

Ruim  (51 - 

75) 

Péssima  (76 

- 100) 

Permeabilidade do 

solo (1E-6 cm/s) 
- 

< 0,1 0,1 – 1 1 – 10 10 – 100 
- 

        

Profundidade do 

lençol freático (m) 
- 

25 – 20 20 – 10 10 – 3 3 – 0 
- 

        

Pluviosidade anual 

no local (mm/ano) 
1550 

0 – 250 250 – 1250 1250 – 2500 2500 – 3000 
57 

    X   

Idade dos últimos 

resíduos dispostos 

(anos) 

5 
35 – 30 30 – 20 20 – 10 10 – 0 

88 
      X 

Média:  73 
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TABELA 20: Matriz 3 aplicada ao lixão de Matias Barbosa (Continuação) 

Média Medidas Recomendadas 

51 - 75 

• Aplicação de uma camada selante de argila compactada, com criterioso controle 

tecnológico, com 60 cm de espessura nas bermas, plataformas e platô superior e 40 cm 

na superfície dos taludes; 

• Aplicação de uma camada com 20 cm argila moderadamente compactada, acima da 

camada selante, e de uma camada de solo/composto orgânico com 40 cm de espessura 

para suporte da zona radicular de vegetação de espécies graminosas. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

TABELA 21: Matriz 4 aplicada ao lixão de Matias Barbosa 

Matriz 4 - Drenagem de percolado 

Atributo 
Valor 

Encontrado 

Situação 

Pontuação Boa  (0 - 

25) 

Razoável 

(26 - 50) 

Ruim  (51 - 

75) 

Péssima  (76 

- 100) 

Permeabilidade do 

solo (1E-6 cm/s) 
- 

< 0,1 0,1 – 1 1 – 10 10 – 100 
- 

        

Profundidade do 

lençol freático (m) 
- 

25 – 20 20 – 10 10 – 3 3 – 0 
- 

        

Pluviosidade anual 

no local (mm/ano) 
1550  

0 – 250 250 – 1250 1250 – 2500 2500 – 3000 
57 

    X   

Frequência de 

alagamentos 

observados 

Nunca 

Nunca; 

Raramente 

Algumas 

vezes 
Frequentes 

Constanteme

nte alagado 0 

X       

Idade dos últimos 

resíduos dispostos 

(anos) 

5 
35 – 30 30 – 20 20 – 10 10 – 0 

88 
      X 

Fração 

biodegradável dos 

resíduos (%) 

 67 
0 – 10 10 – 30 30 – 60 60 – 80 

84 
      X 

Média: 57 

Média Medidas Recomendadas 

26 - 75 

A drenagem do chorume poderá ser realizada por gravidade, através de drenos horizontais 

construídos ao longo do perímetro da base do lixão, sendo conduzido a um ponto de cota 

topográfica mais baixa e encaminhado para tratamento. 

Fonte: Elaboração própria. 
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TABELA 22: Matriz 5 aplicada ao lixão de Matias Barbosa 

Matriz 5 - Cinturão Verde 

Atributo 
Valor 

Encontrado 

Situação 

Pontuação 
Boa  (0 - 25) 

Razoável 

(26 - 50) 

Ruim  

(51 - 75) 

Péssima  

(76 - 100) 

Distância ao núcleo 

populacional mais 

próximo (m) 

445 
1500 – 1000 1000 – 750 750 – 500 500 – 250 

81 
  

 
  X 

Distância ao 

aeroporto mais 

próximo (Km) 

9,5 
25 – 20 20 – 13 13 – 5 5 – 2 

62 
    X   

Maior 

Pontuação 
Medidas Recomendadas 

76 - 100 Necessária a implantação de Cinturão Verde no entorno do lixão 

Fonte: Elaboração própria. 
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TABELA 23: Matriz 6 aplicada ao lixão de Matias Barbosa 

Matriz 6 - Risco de Contaminação Ambiental 

Atributo 
Valor 

Encontrado 

Situação 

Pontuação Pesos 

Pontuação 

X 

Pesos Boa  (0 - 25) 
Razoável 

(26 - 50) 

Ruim  (51 - 

75) 

Péssima  (76 

- 100) 

Distância à captação de água 

superficial mais próxima (m) 
- 

6000 – 5000 5000 – 2500 2500 – 1000 1000 – 500 
- - - 

    
 

  

Distância à captação de água 

subterrânea mais próxima (m) 
- 

2000 – 1000 1000 – 500 500 – 200 200 – 100 
- - - 

    

Distância à área agrícola mais 

próxima (m) 
800 

2000 – 1000 1000 – 800 800 – 500 500 – 200 
51 65 3315 

  X  

Espessura da camada de resíduos 

(m) 
25 

0 – 3 3 – 10 10 – 20 20 – 30 
100 64 6400 

      X 

Área do lixão (Ha) 1,4 
0 – 1 1 – 2 2 – 4 4 – 5 

36 61 2196 
  X 

 
  

Profundidade do lençol freático 

(m) 
- 

25 – 20 20 – 10 10 – 3 3 – 0 
- 54 - 

        

Permeabilidade do solo (1E-6cm/s) - 
< 0,1 0,1 – 1 1 – 10 10 – 100 

- 54 - 
        

Distância à Unidade de 

Conservação mais próxima (Km) 
10,5  

30 – 25 25 – 10 10 – 5 5 – 0 
49 46 2254 

 
X 

  

Distância à APP mais próxima (m) 300 
 1000 – 700 700 – 500 500 – 300 300 – 200 

75 46 3450 
  X   
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TABELA 23: Matriz 6 aplicada ao lixão de Matias Barbosa (Continuação) 

Distância ao corpo hídrico mais 

próximo (m) 
365 

1500 – 1000 1000 – 600 600 – 300 300 – 200 
70 41 2870 

  X  

Distância ao núcleo populacional 

mais próximo (m) 
445 

1500 – 1000 1000 – 750 750 – 500 500 – 250 
81 21 1701 

  
 

  X 

Distância ao aeroporto mais 

próximo (Km) 
9,5 

25 – 20 20 – 10 13 – 5 5 – 2 
62 46 2852 

    X   

Previsão para desativação do 

lixão/aterro (anos) 
0 

0 – 1 1 – 2 2 – 4 4 – 5 
0 36 0 

X       

Fração de Resíduos do Serviço de 

Saúde destinados ao lixão (%) 
- 

0 – 10 10 – 25 25 – 50 50 – 60 
- 30 - 

        

Quantidade total de resíduos no 

lixão (1000 t) 
60 

0 – 25 25 – 50 50 – 75 75 – 100 
61 30 1830 

    X   

Quantidade de resíduos 

depositados diariamente (t/dia) 
0 

0 – 10 10 – 20 20 – 30 30 – 40 
0 24 0 

X       

Frequência de alagamentos 

observados 
Nunca 

Nunca; 

Raramente 

Algumas 

vezes 
Frequentes 

Constanteme

nte alagado 0 16 0 

X       

Pluviosidade anual no local 

(mm/ano) 
1550 

0 – 250 250 – 1250 1250 – 2500 2500 – 3000 
57 11 627 

    X   

Fração de resíduos perigosos 

destinados ao lixão (%) 
- 

0 – 10 10 – 20 20 – 30 30 – 40 
- 71 - 

        

Fração biodegradável dos resíduos 

(%) 
 67 

0 – 10 10 – 30 30 – 60 60 – 80 
84 66 5544 

       X 
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TABELA 23: Matriz 6 aplicada ao lixão de Matias Barbosa 

Idade dos últimos resíduos 

dispostos (anos) 
5 

35 – 30 30 – 20 20 – 10 10 – 0 
58 58 5104 

      X 

Soma: 
A B 

631 38184 

Razão B/A: 56  

Razão B/A 

51 - 75 Alto risco de contaminação ambiental 

Fonte: Elaboração própria. 

Tabela 24: Matriz 7 aplicada ao lixão de Matias Barbosa 

Matriz 7 - Prazo Para Execução das Ações Recomendadas 

Matrizes Avaliadas Pesos Médias 

1 - Coleta e tratamento de biogás  1 91 

2 - Remodelagem do maciço de resíduos  2 72 

3 - Recobrimento dos resíduos 3 73 

4 - Drenagem de percolado 4 57 

6 - Risco de Contaminação Ambiental 5 61 

Média Ponderada: 66 

Média 

Ponderada 
Prazo Para Execução das Ações Recomendadas 

51 - 75 
As ações de recuperação ambiental do 

lixão devem ser realizadas a curto prazo 
No máximo um ano 

 Fonte: Elaboração própria. 
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8.4. Conclusão do Estudo de Caso 

A metodologia proposta neste estudo foi aplicada ao antigo lixão da cidade de Matias Barbosa 

– MG. O local já havia recebido certo nível de recuperação há alguns anos, tendo sido exigido 

pela Fundação Estadual do Meio Ambiente o retaludamento do maciço de resíduos, cobertura 

dos mesmos com 60 cm de terra, drenagem pluvial e cercamento da área. Dessa forma, os 

resultados encontrados neste trabalho puderam ser comparados com a solução exigida pelo 

órgão ambiental. 

Os resultados obtidos se mostraram mais exigentes em termos de recuperação ambiental do 

que as medidas de recuperação solicitadas pela FEAM. Destaca-se que o referido órgão não 

exigiu a drenagem de chorume, tampouco a coleta e tratamento de biogás. 

No local não foi observada nenhuma afloração do percolado, o que pode indicar que o líquido 

esteja se infiltrando no solo e aumentando o risco de contaminação deste e das águas 

subterrâneas. Já em relação aos gases, foi percebido um leve odor característico de depósitos 

de resíduos, podendo representar a necessidade de implantação de drenos de biogás com 

queimadores no topo dos mesmos. 

Atualmente, o sítio tem sido utilizado para disposição de Resíduos da Construção Civil e há 

previsão para implantação de uma usina de compostagem. Entretanto, é necessário que haja 

constante monitoramento geotécnico do maciço, tendo em vista que já ocorreu 

escorregamento dos resíduos no local. Ressalta-se que o terreno possui declividade média em 

torno de 20 a 25% que, aliada à falta de compactação dos resíduos pode representar riscos de 

novos eventos de escorregamentos. Dessa forma, deve-se avaliar a estabilidade do aterro 

quanto ao aumento da carga sobre o mesmo. 
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9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

A destinação final inadequada de resíduos sólidos constitui um grande obstáculo ao 

desenvolvimento sustentável, sendo fonte causadora de inúmeros impactos negativos ao meio 

ambiente e ao desenvolvimento econômico e social. Nesse sentido, a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos representa um importante avanço ao objetivo de solucionar o problema, e 

produziu resultados significativos desde que foi promulgada em 2010, fazendo com que o 

número de municípios brasileiros que destinam adequadamente seus resíduos dobrasse de 

20% para 40% entre 2008 e 2013, representando cerca de 60% do volume de resíduos gerados 

no país. Entretanto, a quantidade de municípios que ainda se encontram em desacordo com a 

PNRS é enorme: cerca de 60% dos 5.570 municípios brasileiros. Isso se deve ao fato de que a 

grande maioria deles é considerado de pequeno porte, muitas vezes localizados em regiões 

remotas, e que nem sempre possuem recursos humanos e financeiros suficientes para 

implementar as ações necessárias. 

Além da adequação do encaminhamento dos resíduos sólidos, o correto encerramento dos 

sítios de destinação desativados deve ser realizado. Para isso, é necessário que se implemente 

técnicas de recuperação ambiental dessas áreas, garantindo que os problemas não se estendam 

ao longo do tempo. Porém, devido aos grandes custos para a recuperação desses locais, é 

aconselhável que se priorize as ações onde o risco de contaminação seja maior. 

Dessa forma, neste trabalho foi desenvolvida uma ferramenta de auxílio à tomada de decisão, 

proporcionando uma avaliação do risco oferecido pelos lixões existentes e propondo as 

medidas e técnicas de recuperação necessárias para a solução dos problemas. A metodologia 

proposta analisa diversas características do local, atribuindo pontuações conforme a situação 

de cada característica. Os resultados indicam uma lista de ações a serem desenvolvidas para 

recuperação do lixão submetido à metodologia proposta, além de recomendar um prazo para 

execução dessas ações. As intervenções sugeridas são baseadas no Caderno Técnico de 

Reabilitação de Áreas Degradadas por Resíduos Sólidos Urbanos da FEAM e nas normas 

técnicas da ABNT para Aterros Sanitários e Aterros Sanitários de Pequeno Porte, visando 

proporcionar uma recuperação segura para o meio ambiente e para a população. A 

possibilidade de identificar os lixões que exijam intervenção mais imediata pode constituir 

uma importante ferramenta na tomada de decisão para a destinação de recursos. 
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Com a aplicação da metodologia no antigo sítio de destinação final do município de Matias 

Barbosa, foi possível identificar algumas dificuldades para a obtenção de dados, como as 

características do terreno (permeabilidade do solo, profundidade do lençol freático) antes de 

sua utilização para disposição dos resíduos, dado que o lixão foi utilizado por 17 anos e foram 

realizadas diversas intervenções na área. No entanto, a falta dessas informações não impediu a 

realização da metodologia proposta. 

Os resultados da metodologia aplicada ao município de Matias Barbosa se mostraram mais 

exigentes que a solução previamente exigida pela FEAM. Portanto, apesar de bons resultados 

terem sido obtidos, recomenda-se que esta metodologia seja aperfeiçoada no sentido de 

ajustá-la melhor aos procedimentos do referido órgão ambiental, ou que venha a demonstrar 

que as técnicas exigidas pelo órgão estão aquém da necessidade de recuperação dos lixões. 

Ainda, os atributos constantes das matrizes podem ser mais estudados, para que se defina, de 

forma mais condizente com a realidade, as faixas de valores que definem a situação em que 

um determinado atributo deverá ser enquadrado, conforme descrito no Capítulo 7. 

A Matriz 7 (Tabela 16) indica os prazos para execução das medidas recomendadas pelas 

matrizes anteriores. Esses prazos foram definidos visando a real necessidade de recuperação 

de lixões, de acordo com o risco de contaminação ambiental por eles proporcionado. No 

entanto, é bem conhecido no cenário brasileiro, o descompasso entre cumprimento de prazos e 

a não responsabilização e punição dos agentes públicos, no que se refere ao foco deste 

trabalho. 

Recomenda-se um estudo mais aprofundado das técnicas de recuperação ambiental de lixões 

existentes e sua incorporação à metodologia proposta, tendo em vista que neste trabalho 

foram abordadas apenas as técnicas mais usualmente adotadas, descritas no Caderno Técnico 

de Reabilitação de Áreas Degradadas por Resíduos Sólidos Urbanos da FEAM (2010). Desta 

forma, aumenta-se a possibilidade de seleção da técnica que apresente a melhor relação custo-

benefício para os lixões a serem avaliados. 
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