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RESUMO 

 

O descarte indevido de resíduos sólidos em aterros comuns causa danos à saúde pública e 

contaminação edáfica, hídrica e atmosférica. Diante disso, este estudo realizou uma 

abordagem integrada para avaliação das áreas de lixões, com o intuito de demonstrar a 

pressão antrópica imposta pelos sistemas em uso e desativados. Para isso, a pesquisa teve 

caráter exploratório com a realização de visitas in loco. Com o auxílio do equipamento de 

receptor GPS Garmin 78s foi georreferenciada a localização das áreas analisadas e realizados 

registros fotográficos dos cenários em questão. Para a caracterização dos aterros comuns 

foram realizadas entrevistas com funcionários do setor público de coleta de resíduos e com 

catadores locais. Além disso, foram empregadas as ferramentas tecnológicas para a obtenção 

de imagens de satélite e espacialização dos dados de campo, associando com a delimitação da 

microbacia do manancial Adauto Bezerra, com a finalidade de determinar a susceptibilidade 

hídrica. Com base na bibliografia consultada e com o acesso a dados de precipitação anual, 

além da realização da análise de composição gravimétrica, também estimou-se a vazão média 

do lixiviado do sistema atual do aterro ativo de Pereiro/CE. O diagnóstico dos dez aterros 

comuns se deu pela memória coletiva. Para tanto, foram empregados parâmetros, tais 

estruturais, administrativos e locacionais, entre outros de modo a conhecer a distribuição 

espaço-temporal e a pressão antrópica imposta por eles. O apanhado geral permitiu classificá-

los como grau de risco crítico, com grande potencial de causar impacto ambiental negativo. A 

composição gravimétrica dos resíduos do aterro comum do sítio Lages demonstrou um 

percentual maior de resíduos sólidos orgânicos (34%), que associado com a estimativa de 

vazão do lixiviado (0,1098 L/s) e a proximidade com a rede de drenagem demonstra o grande 

potencial que ele tem de causar contaminação do manancial Adauto Bezerra. 

 

Palavras-chave: Lixão. Resíduos Sólidos. Gravimetria. Lixiviado. Bacia Hidrográfica. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The improper disposal of these in common landfills causes damage to public health and 

edaphic, water and atmospheric contamination. Therefore, the study objetive was make an 

integrated approach for evaluation of dumping areas, in order to demonstrate the anthropic 

pressure imposed by the systems in use and deactivated. For this, the research had exploratory 

character with the realization of in loco visits. With the help of the GPS Garmin 78s receiver 

equipment was georeferenced the location of the analyzed area made photographic records of 

the scenarios in question. For the characterization of common landfills interviews were 

conducted with public waste collectors and local waste pickers. Besides that, were used the 

technological tools for obtaining satellite images and spatialization of field data, associated 

with the delimitation of the microbasin of the Adauto Bezerra spring, with the purpose of 

determining the water susceptibility. Based on the consulted bibliography and with data 

access of annual precipitation, besides the accomplishment of the gravimetric composition 

analysis, it was also possible to estimate the average leachate flow rate of the current landfill 

system of Pereiro/CE. The diagnosis of the ten common landfills was due to the collective 

memory. Therefore, parameters such as structural, administrative and location, among others, 

were used in order to know the space-time distribution and the anthropic pressure imposed by 

them. The general overview allowed to classify them as critical risk degree, with great 

potential to cause negative environmental impact. The gravimetric composition of the waste 

from the common landfill of Lages farm demonstrated a higher percentage of organic solid 

waste (34%), which associated with the leachate flow estimate (0,1098 L/s) and the proximity 

to the drainage network shows the great potential that it has to cause contamination of the 

Adauto Bezerra spring. 

 

Keywords: Dumping Ground. Solid Waste. Gravimetry. Leached. Hydrographic Basin. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O crescimento populacional associado ao desenvolvimento industrial, teve como 

consequência o aumento da extração de matéria prima, promovendo a geração de vários 

produtos e no consumo de bens e serviços. Com isso, desencadeou o acréscimo substancial na 

geração dos resíduos sólidos pelas atividades humanas, seja pela quantidade e/ou diversidade, 

causando problemas ambientais e de saúde pública (SANTOS; SILVA, 2011).  

Segundo França e Ruaro (2009), a sociedade contemporânea é marcada pelo facilitado 

acesso a novas tecnologias e produtos inovadores, muitos dos quais com curta vida útil, de 

modo a induzir o consumidor a substitui-los pela versão mais moderna. Dessa forma, o 

planeta vem se tornando um grande depósito de resíduos, que diversas vezes são descartados 

e acondicionados de forma inadequada. 

Tais resíduos sólidos são produzidos diariamente pelas variadas esferas da sociedade e 

a disposição indevida é promotora da degradação ambiental nos diferentes compartimentos, 

provocando a contaminação e desaparecimento de recursos naturais, bem como a alteração da 

paisagem (COELHO; SALES, 2018). 

A geração desses resíduos sólidos representa um problema socioambiental urbano, 

sobretudo no tocante aos aterros comuns (ALVES; MENDONÇA; DALBEM, 2018). Entre os 

meios de destinação final do lixo, o que causa maiores danos ao meio ambiente, à saúde e 

segurança da população é o vazadouro à céu aberto (também conhecido por lixão ou aterro 

comum), visto que, consiste na descarga do resíduo sobre o solo in natura, desconsiderando, 

dessa forma, os danos gerados ao meio físico, biótico e antrópico. Essa forma de destinação 

de resíduos gera impactos ambientais negativos que diminui ou impossibilita o ambiente 

degradado de se recuperar de forma natural (AZEVEDO et al., 2015). 

Ao atingir o limite de capacidade de armazenagem, o aterro comum é inativado, 

entretanto, os danos ambientais e à saúde pública permanecem, pois, a decomposição dos 

resíduos se estende por décadas, ou seja, a geração de gases e líquidos percolados não cessam 

com o fim da operação do lixão (ALVES, 2010). Além disso, as áreas degradadas por aterros 

comuns são suscetíveis a recalques e erosões (ALBERTE; CARNEIRO; KAN, 2005).  

Os danos ambientais provenientes de tais cenários podem ser caracterizados pela 

poluição do solo, do ar, visual e das águas subterrâneas e superficiais. Com respeito aos 

aspectos sociais, os aterros comuns atraem populações de baixa renda que trabalham em 

condições insalubres, já que, dependem da catação, separação e comercialização de materiais 
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recicláveis para garantia da sobrevivência familiar (ROMEIRO; SOUZA; LOPES, 2014). 

Vale ressaltar que as áreas de aterros comuns podem apresentar diversos tipos de resíduos, 

dos quais o de origem industrial e o da saúde podem representar maiores malefícios à saúde 

dos catadores.  

Diante da situação de vulnerabilidade socioambiental, o saneamento básico busca 

sanar os problemas ambientais, a incluir os de saúde pública, além de promover a melhoria na 

qualidade de vida, sendo direito dos cidadãos (ANDREAZZI; BARCELLOS; HACON, 

2007).  

O município de Pereiro, localizado no estado do Ceará, atualmente apresenta falhas no 

saneamento básico, sobretudo no que diz respeito ao descarte de resíduos sólidos em aterros 

comuns. A combinação entre a crescente susceptibilidade hídrica, em termos quanti-

qualitativos com as deficiências na coleta e tratamento de esgotos e a destinação adequada dos 

resíduos, magnifica a probabilidade de contato da população com microrganismos 

patogênicos e agentes químicos, os quais apresentam potencial de contaminação das águas 

dos mananciais, superficiais ou subterrâneos, que posteriormente servirão para o 

abastecimento público.  

Diante desse contexto, o presente estudo avalia os riscos e impactos ambientais 

gerados pelos aterros comuns de Pereiro/CE. Tal análise inclui a presença de substâncias 

tóxicas e decomposição da matéria orgânica que provoca a contaminação do solo e da água e 

a queima dos resíduos que gera a poluição atmosférica.  

O objetivo geral da pesquisa consistiu em realizar uma abordagem integrada para 

avaliação dos impactos ambientais provenientes das áreas de aterros comuns do município de 

Pereiro/CE. 

Os objetivos específicos foram: 

 Caracterizar os aterros comuns ativo e inativos; 

 Identificar danos estruturais nas edificações construídas nas áreas de aterros comuns 

inativos; 

 Realizar a composição gravimétrica e qualificação dos resíduos sólidos no aterro 

comum ativo; 

 Estimar a vazão média do lixiviado produzido pelo aterro comum ativo;  

 Associar a susceptibilidade hídrica da microbacia hidrográfica do manancial Adauto 

Bezerra com a localização das áreas dos aterros comuns. 
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 Verificar riscos correlatos à disposição de resíduos sólidos em aterros comuns ativo e 

inativos. 
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2 REVISÃO TEÓRICA 

 

 

2.1 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

O termo resíduo sólido é definido pela lei 12.305/2010, a qual institui a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), como sendo material, substância, objeto ou bem 

descartado resultante de atividades humanas (BRASIL, 2010). Para Braga et al. (2005) os 

Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) podem ser constituídos por “lixo”, o qual são produzidos 

nas residências, comércios e serviços e nas atividades públicas, bem como por resíduos 

provenientes de processos industriais e atividades hospitalares.  

Para que ocorra o gerenciamento adequado dos resíduos sólidos (RS), ou seja, a 

melhor maneira de manejá-los nas suas distintas etapas (acondicionamento, coleta, transporte 

e tratamento adequado/disposição final), é necessário conhecer suas origens e suas 

características, isto é, a maneira em que estão dispostos (estado sólido, líquido ou gasoso), 

suas características físicas (seco ou molhado), sua composição química (orgânico e 

inorgânico) e/ ou biológica (BARROS, 2012).  

Existem distintas formas de classificação dos RSU. Cardoso e Cardoso (2016), 

destacam que a primeira classificação é dada pela separação entre orgânicos (restos de 

alimentos, de podas de jardinagem, fezes, entre outros de origem industrial) e inorgânicos. 

Entre os inorgânicos, ainda pode ser feita a separação dos resíduos recicláveis (plásticos, 

papéis, vidros, metais, entre outros) e não recicláveis. 

Já a Norma Brasileira Regulamentadora (NBR) 10.004/2004 da Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT) promove a classificação dos resíduos sólidos quanto aos seus 

riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde pública. Assim, os resíduos podem ser 

classificados em: perigosos (Classe I) – são aqueles que em função das características como 

inflamabilidade, corrosividade, radioatividade, toxidade e patogenicidade, podem apresentar 

risco à saúde pública, provocando mortalidade, incidência de doenças ou acentuando seus 

índices e também causar risco ao meio ambiente (quando o resíduo for gerenciado de forma 

inadequada) e; não perigosos (Classe II). Os resíduos da Classe II podem ainda ser 

subdivididos em: não inertes (Classe II A) – aqueles que não se enquadram nas Classes I e II 

B, e possuem propriedades como biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em 

água e; inertes (Classe II B) – que são quaisquer resíduos que, quando amostrados de uma 

forma representativa, e submetidos a um contato dinâmico e estático com água destilada ou 
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desionizada, à temperatura ambiente, não tiverem nenhum de seus constituintes solubilizados 

a concentrações superiores aos padrões de potabilidade da água. Não causam danos ao meio 

ambiente ou à saúde pública (ABNT, 2004). 

Conforme Reis, Fadigas e Carvalho (2012), os resíduos podem ser classificados 

quanto a origem ou fonte como: 

 Domiciliar: formado por resíduos sólidos de atividades residenciais. Contém grande 

quantidade de matéria orgânica, plástico, metal, vidro; 

 Comercial: formado por resíduos sólidos das áreas comerciais. Composto por matéria 

orgânica, papéis, diversos tipos de plásticos; 

 Público: formado por resíduos de limpeza pública; 

 Especial: formado por resíduos, cujo tratamento, manipulação e transporte devem ser 

especiais, como baterias, pneus, embalagens de agrotóxicos, de combustíveis, 

venenos; 

 Industrial: classificado como lixo especial, deve ser submetido ao mesmo processo. 

Indústrias urbanas que produzem resíduos semelhantes ao doméstico devem ter o 

mesmo tratamento. A disposição final inadequada de resíduos industriais, por 

exemplo, em aterros comuns, na margem das estradas ou em terrenos baldios, 

compromete a qualidade ambiental e a vida da população; 

 De serviço de saúde: os serviços hospitalares, ambulatoriais e de farmácia são 

geradores dos mais variados tipos de resíduos, que, em contato com o meio ambiente 

ou misturado ao lixo doméstico, poderão ser vetores de doenças; 

 Tecnológico: materiais descartados de alta tecnologia, tais como aparelhos 

eletrodomésticos ou eletroeletrônicos e seus componentes, de uso doméstico, 

industrial, comercial e de serviços; 

 Atômico: resíduo tóxico e venenoso formado por substâncias radioativas, resultantes 

do funcionamento de reatores nucleares; 

 Marítimo: os oceanos recebem toneladas de lixo proveniente de fontes terrestres 

(75%) ou de embarcações. 

Logo, a depender da classificação e origem dos resíduos, os mesmos devem receber 

acondicionamento e descarte de forma diferenciada, estando previsto o tratamento e 

disposição final visando mitigar, tal como evitar futuros cenários de danos ambientais. 
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2.2 DISPOSIÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

 

Em geral, os RSU são armazenados em sacos plásticos e depositados em contêineres, 

no passeio público ou terrenos baldios até que o serviço de coleta transporte-os para a 

destinação final (FRACASSO et al., 2017). As possíveis alternativas de disposição, 

dependendo do nível de gerenciamento da região que os produzem, de acordo com Romeiro, 

Souza e Lopes (2014) são: aterros comuns (também chamados de vazadouros a céu aberto ou 

monturos ou ainda lixões), aterros controlados, aterros sanitários, usinas de triagem e 

compostagem de resíduos.  

Quando os resíduos são coletados na área urbana, transportados e dispostos no solo à 

céu aberto (em aterros comuns), a propensão é que estes se misturem e a partir da ação de 

fenômenos naturais, tais como atividades microbianas, vento e precipitação, ocorre a geração 

de danos para os diversos compartimentos do ambiente natural e antrópico (GOMES et al., 

2017). 

Os vazadouros a céu aberto (Figura 1) funcionam como um reator biológico, ou seja, 

as principais entradas são água e resíduos, enquanto que o chorume e os gases como o metano 

(CH4), dióxido de carbono (CO2), amônia (NH3), hidrogênio (H2), gás sulfídrico (H2S), 

nitrogênio (N2) e o oxigênio (O2) são as principais saídas. A decomposição da matéria 

orgânica se dá por dois processos. O primeiro é a decomposição aeróbica (ocorre geralmente 

na fase de deposição dos resíduos) e o segundo é a decomposição anaeróbica (promove a 

redução do O2 presente nos resíduos). Os gases metano e dióxido de carbono, em geral, se 

apresentam em maiores quantidades e são oriundos da decomposição anaeróbica dos resíduos 

orgânicos e compostos biodegradáveis (BEZERRA, 2012). 
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Figura 1 – Esquema de um aterro comum. 

Fonte: Mazzarotto e Silva (2017). 

 

Já o aterro controlado (Figura 2) apresenta uma redução de impactos, embora não 

repare todos os problemas gerados. Nessa alternativa intermediária, os resíduos são 

depositados no solo e recebem cobertura de terra ou entulho, diminuindo com isso, a 

incidência de vetores de doenças. Entretanto, não apresenta manta impermeabilizante nem 

tratamento dos gases gerados ou do chorume (REIS; FADIGAS; CARVALHO, 2012). 

 

 
Figura 2 – Esquema de um aterro controlado. 

Fonte: Mazzarotto e Silva (2017). 

 

Visando realizar a destinação final de forma adequada a NBR 8.419 da ABNT (1992), 

que dispõe sobre projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, estabelece que o 

aterro sanitário (Figura 3) como uma: 
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Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos 

à saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, 

método este que utiliza princípios de engenharia para confinar os resíduos 

sólidos à menor área possível de reduzi-los ao menor volume possível, 

cobrindo-os com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de 

trabalho, ou a intervalos menores, se necessário (ABNT, 1992). 

 

Ainda de acordo com a NBR 8.419 da ABNT (1992), o projeto de um aterro sanitário 

deve apresentar um plano de encerramento do aterro (como e quando isso irá acontecer) bem 

como, um plano de uso futuro da área, ou seja, deve haver a recuperação da área após a 

saturação do aterro. 

 

 
Figura 3 – Esquema de um aterro sanitário. 

Fonte: Mazzarotto e Silva (2017). 

 

No aterro sanitário os resíduos são enterrados sob uma manta impermeabilizante que 

protege da contaminação o solo, os aquíferos e lençóis freáticos (COELHO; SALES, 2018). 

Como os resíduos são compactados, há uma grande diminuição de oxigênio existente, 

nessas condições, ocorre o processo da biodegradação anaeróbia, que resulta na liberação de 

gás (predominantemente o gás metano), e de chorume (substância líquida escura resultante da 

biodegradação parcial dos resíduos orgânicos). A fração líquida deve ser captada e tratada em 

uma estação de tratamento de efluentes, enquanto a fração gasosa deve ser drenada para 

queima ou beneficiamento e utilização energética (BRAGA et al., 2005). O aproveitamento 

energético pode ser feito na forma de combustível para caldeiras ou fogões, combustível 

veicular, eletricidade e vapor (BEZERRA, 2012). 

O aterro sanitário é legalmente aceitável e recomendado como uma solução para o 

destino final dos RSU, no entanto, esse meio causa danos ao ambiente e a saúde pública. É 
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possível inferir que a problemática dos RS não está somente no local de disposição final, mas 

na mudança de hábitos por parte da população e das empresas. Para tanto, há um rol de 

alternativas que podem ser empregadas, como é o caso das usinas de triagem e compostagem 

de resíduos. Por isso, o aterro sanitário deve ser utilizado somente para receber os rejeitos, já 

que diversos resíduos que são descartados podem ainda servir como matéria prima, ou seja, 

são passíveis de serem reinseridos no processo produtivo. 

Para isso, faz-se necessário que a hierarquia presente no art. 9º da PNRS seja 

empregada de forma difusa e descentralizada. Essa hierarquia consiste: na não geração de 

resíduos; redução da geração; reutilização; reciclagem; tratamento e; disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos. Além disso, esta lei também prevê não somente que os 

aterros comuns sejam eliminados, como também as áreas degradadas por eles sejam 

recuperadas. Um instrumento de gestão ambiental que se adequa a essa situação é o Plano de 

Recuperação de Área Degradada (PRAD) (BRASIL, 2010). 

De acordo com Gouveia (2012) os métodos da compostagem e reciclagem podem ser 

estimulados por intermédio de ações de sensibilização ambiental voltadas para o consumo 

consciente da população, assim como, as organizações podem passar a produzir no âmbito do 

desenvolvimento sustentável, apropriando-se de ferramentas ambientais. 

Uma ferramenta de gestão ambiental empresarial largamente utilizada é a Produção 

Mais Limpa (P+L). De acordo com Guimarães, Severo e Vieira (2017), a P+L possibilita a 

utilização eficiente dos recursos naturais. Além disso, promove reutilização e redução de 

resíduos e busca a prevenção e diminuição da poluição. 

A reciclagem seria outra ferramenta, a qual é considerada um processo que promove a 

segregação dos RS, de modo a comercializar os resíduos recicláveis que servem de matéria 

prima e entram novamente no processo de produção (FRANÇA; RUARO, 2009). 

Porém, há falhas no que diz respeito a valorização de resíduos recicláveis. E um dos 

fatores que contribui para isso é o fato de que o Brasil conta com mais de cinco mil cidades, 

das quais várias não contam com organizações de catadores e outras ainda estão na fase 

embrionária. Isso se deve pela falta de interesse de investimento dos gestores públicos 

municipais no tocante ao acondicionamento, coleta, transporte, tratamento e destino final dos 

resíduos (DUTRA; YAMANE; SIMAN, 2018). 

Outra questão a ser considerada quanto aos processos de reciclagem é que nem todos 

os tipos de resíduos são facilmente reciclados, como é o caso das embalagens de agrotóxicos, 

os medicamentos com data de validade vencida, as pilhas e baterias de aparelhos eletrônicos, 

as lâmpadas fluorescentes, os materiais residuais de unidades de saúde e laboratórios de 
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análises clínicas que representam risco biológico, dentre outros. Nesse caso, o tratamento e o 

destino desses resíduos devem acontecer de maneiras distintas dos demais, conforme previsto 

em legislação. Além disso, existem empresas que são especializadas na reciclagem desses 

resíduos especiais, sem, no entanto, serem todos passíveis de reciclagem, quando é levado em 

conta o custo do processo (CARDOSO; CARDOSO, 2016). 

Tem-se ainda o processo da compostagem, o qual converte a fração orgânica do 

resíduo em composto, proporcionando a redução da quantidade de resíduos que serão 

enviados para os aterros sanitários, promovendo a consequente diminuição da poluição, além 

de potencializar a produção de adubos orgânicos, voltados a valoração do reuso (OLIVEIRA 

et al., 2017). 

Jouhara et al. (2017) declaram que a digestão aeróbia em caixas de compostagem é de 

fácil operação e acessível financeiramente. E ressaltam que existem diversos tipos de 

composteiras. A escolha da mais adequada para a finalidade a que está destinada vai depender 

das condições financeiras e das necessidades do consumidor, sobretudo no que se refere ao 

tempo de retorno, tendo em vista que o tipo mais simples, baseado em três contêineres, 

produz o composto completamente maturado após três anos. 

Cardoso e Cardoso (2016) complementam ao expor que os nutrientes obtidos pelo 

processo de compostagem podem ser aproveitados na forma de fertilizantes naturais e 

aplicados em culturas agrícolas e jardins. Esse processo pode ser adotado individualmente em 

residências, mas também pode ser adotado de forma coletiva por organizações públicas e 

privadas. 

De acordo com o panorama dos resíduos sólidos no Brasil, do ano de 2016, apenas 

58,4% dos RSU coletados eram enviados para aterros sanitários. Cerca de 3.331 municípios 

brasileiros ainda destinam seus resíduos (correspondentes a 41,6% do coletado no ano de 

2016) para aterros comuns ou aterros controlados (ABRELPE, 2016).  

Diante do cenário nacional de vulnerabilidade ambiental, a PNRS, no art. 54 

determinou que houvesse a disposição final adequada dos resíduos sólidos até quatro anos 

após a data de publicação da referida lei, ou seja, os vazadouros a céu aberto deveriam ter sido 

encerrados até o ano de 2014 (BRASIL, 2010). 

Como isso não aconteceu na maioria das localidades, houve uma prorrogação do 

prazo, determinada pelo Projeto de Lei (PL) nº 2.289, do ano de 2015. Esse PL apresentou 

novos prazos que variam de acordo com número de habitantes dos municípios, podendo ser 

de 2018 a 2021 (BRASIL, 2015). 
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É, portanto, urgente a necessidade das prefeituras atenderem toda a população e 

promoverem a valoração dos catadores no processo de coleta e tratamento dos resíduos. Além 

disso, os órgãos públicos devem realizar a sensibilização da coletividade para que a separação 

dos resíduos aconteça nas próprias residências (NASCIMENTO et al., 2015). Além disso, o 

público deve ter conhecimento da importância da minimização de resíduos e da reciclagem 

(CHOON; TAN; CHONG, 2016), tendo em vista que o gerenciamento eficiente dos resíduos 

sólidos envolve a população e interfere na saúde coletiva (TAVARES; ATHAYDE JUNIOR, 

2014). Neste sentido, os cidadãos não devem ter a função de expectadores, mas devem atuar 

no processo da gestão pública (SILVA et al., 2014). 

Para que isso ocorra, faz-se necessário que seja praticado o art. 2º da Lei 9.795/1999 

que institui a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), expondo que a educação 

ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo estar 

presente, de forma articulada, em todos os níveis e modalidades do processo educativo, em 

caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999). Para Ferreira (2017), a disseminação de uma 

cultura voltada para a sustentabilidade possibilita práticas como a coleta seletiva e reciclagem, 

sensibilizando a população a respeito da fundamental manutenção e preservação do meio 

ambiente.  

Nesta perspectiva, Elsaid e Aghezzaf (2017) defendem que a gestão adequada dos 

resíduos na atualidade está diretamente ligada ao desenvolvimento sustentável, que visa 

proporcionar a sustentação de oportunidades para as gerações futuras. 

 

2.3 POLUIÇÃO ORIUNDA DOS ATERROS COMUNS E OS SEUS RISCOS E 

IMPACTOS 

 

 

A sociedade atual tem sido exposta a várias categorias de riscos. Dentre eles é possível 

citar a vida no ambiente urbano, sobretudo para regiões onde residem as populações da classe 

mais pobre. Em geral, os riscos associados a esse grupo são os serviços públicos de 

saneamento básico, segurança, poluição, mobilidade urbana e infraestrutura (GOIS; 

NOGUEIRA; MORAES, 2013). 

O despejo de RS em aterros comuns é a forma de armazenamento e disposição final 

mais negativa no aspecto socioambiental, visto que se trata de um ambiente propício à 

presença e proliferação de vetores de doenças e substâncias tóxicas (GOUVEIA, 2012).  
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Além disso, exposição a produtos radioativos, à fumaça e à ingestão de água 

contaminada, pode gerar uma série de danos à saúde pública, tais como malformações de 

fetos, dificuldades respiratórias e outros (CORREIA et al., 2018). 

Essas áreas por serem expostas à céu aberto, não limitam o acesso de pessoas e 

animais (FRANÇA; RUARO, 2009). Dessa forma, há estímulo da prática da catação de 

alimentos e materiais para reciclagem. Os catadores (em geral pessoas excluídas socialmente), 

pela falta de opção de trabalho se sujeitam a sobreviver em condições de trabalho insalubres. 

Ademais, os animais, sejam eles domésticos ou não, podem se alimentar dos resíduos 

(inclusive os perigosos) e vir a óbito (RODRIGUES; FEITOSA; SILVA, 2015).  

Nesses locais, Pode haver também a formação do chorume, que é um líquido gerado 

por intermédio da degradação anaeróbia da matéria orgânica (realizada por microrganismos 

em ambiente com inexistência de oxigênio gasoso). Além disso, há a emissão de gases 

(especialmente metano e dióxido de carbono), que também são resultantes da digestão dos 

resíduos por parte dos microrganismos (SANTOS; SILVA, 2011). 

Todos os aspectos mencionados culminam na contaminação edáfica, hídrica e 

atmosférica. A contaminação da água se dá pela lixiviação, percolação, arrastamento, solução 

e outros. Já a contaminação do ar acontece pelas emissões de material particulado e outros 

poluentes gasosos (SIQUEIRA; MORAES, 2009).  

Um aterro comum, mesmo após alcançar sua capacidade máxima de comportar 

resíduos sólidos urbanos, isto é, após o seu encerramento, não deixa de causar impactos ao 

meio ambiente e a saúde pública. O chorume pode ser produzido muitos anos após cessado as 

atividades de deposição, tal como o biogás (POSSAMAI et al., 2007). 

 

2.3.1 Riscos e danos ambientais dos aterros comuns aos corpos hídricos 

 

 

O Brasil é considerado o país com o maior depósito natural de água doce do planeta 

Terra. Contudo, a falta dela, seja em quantidade ou qualidade, é uma realidade comum para 

muitos municípios no país. Há situações de absoluta carência, bem como de baixa qualidade, 

originada pela contaminação química e orgânica (AUGUSTO et al., 2012).  

A água é um recurso natural essencial à vida, ao desenvolvimento cultural, social e 

econômico. Porém, a indiferença com respeito à sua degradação ainda é uma constante para 

uma parcela considerável da população, visto que é comum que aconteça a contaminação de 

mananciais (ANDRADE et al., 2015).  
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De acordo com Tavares e Athayde Junior (2014), existe uma forte relação entre 

resíduos sólidos, água e a proliferação de doenças, ocasionado pelo manejo inadequado dos 

RS, que propicia um excelente ambiente para proliferação de diferentes vetores de doenças. 

Ademais, a decomposição da matéria orgânica dá origem ao chorume, que tem potencial de 

contaminar o solo e a água subterrânea. A contaminação pode ocorrer através de 

microrganismos patogênicos e outros contaminantes.  

Essa água, que tem sua qualidade comprometida pela presença de produtos e 

elementos tóxicos, pode resultar em efeitos negativos para o meio ambiente (MANFRIN et 

al., 2018). 

Logo, proteger e preservar a água é cuidar da saúde. O seu fornecimento com 

qualidade aceitável para o consumo humano melhora a saúde e bem-estar da população, visto 

que promove a diminuição da mortalidade infantil e redução de doenças de veiculação 

hídrica. Além disso, reduz os gastos para tratá-la (CRISPIM et al., 2016). 

É preciso evitar a poluição na fonte (VRBA, 2016), pois a qualidade da água já 

começa na sua origem. As Estações de Tratamento de Água (ETA), em geral, são equipadas 

para corrigir o pH, turbidez, cor e outros e faz uma simples desinfecção (AUGUSTO et al., 

2012). Ou seja, é possível que alguns contaminantes não fiquem retidos na ETA e que a água 

“potável” consumida venha a causar complicações para a saúde de quem a ingerir.  

Considerando a conservação ambiental e a promoção da saúde da população, ao 

encerrar as atividades em aterros, os sistemas de drenagem superficial de águas pluviais, bem 

como os sistemas de tratamento dos líquidos percolados e gases, devem ser mantidos por 

aproximadamente 30 anos, visto que esse período estimado é considerado relativamente 

suficiente para que ocorra a estabilidade do maciço de resíduos (ALBERTE; CARNEIRO; 

KAN, 2005).  

Nesse sentido, a ausência de monitoramento e de medidas de recuperação das áreas 

degradadas pode resultar em impactos gerados pela instabilidade do maciço de resíduos. 

Esses impactos podem ser materializados na forma de erosão do solo, deslizamentos, 

vazamento de biogás e percolados (contaminando o solo, água e ar), perdas humanas e 

materiais. Diante disso, na etapa do monitoramento, além da vigilância periódica dos gases e 

percolados, é preciso também monitorar a qualidade da água (subterrânea e superficial), ar e 

cobertura vegetal (ALVES, 2010). 

A necessidade, a instabilidade de fonte de renda, o desemprego, a moradia de aluguel, 

entre outros fatores, faz com que as pessoas selecionem os riscos a que estão dispostos a 

correr, mesmo que de forma involuntária. Esse é o caso das famílias que constroem suas 
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residências em áreas de antigos aterros comuns, sem que haja a retirada, tratamento ou 

monitoramento dos resíduos aterrados (AMARAL, 2012). 

 

2.3.2 Susceptibilidade hídrica em bacias hidrográficas 

 

 

Os múltiplos usos da água e as atividades antrópicas desempenhadas ao longo de uma 

bacia hidrográfica são passíveis de gerar impactos adversos para a qualidade da água, tanto 

em termos biológicos (vírus, bactérias, protozoários e outros) quanto químicos e radiológicos. 

Diante disso, é consensual que explorar as características ambientais da bacia hidrográfica, 

bem como as atividades nela desempenhadas, é crucial na investigação da segurança hídrica, 

especialmente no tocante ao consumo humano (VIEIRA, 2013). 

Neste sentido, as geotecnologias podem ser empregadas na elaboração de estudos e 

diagnósticos a respeito da vulnerabilidade ambiental provenientes de fatores naturais e 

antrópicos (PAVANIN; CHUERUBIM; LÁZARO, 2017). 

Uma ferramenta que pode ser empregada em locais que não contam com informações 

detalhadas a respeito do relevo são os Modelos Digitais de Elevação (MDE), que geram dados 

através de processos fotogramétricos, cartas topográficas e sensores diversos, e são essenciais 

para o planejamento ambiental (NEUMAN; SILVEIRA; SAMPAIO, 2018). 
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3 METODOLOGIA 

 

 

3.1 ÁREA DE ESTUDO 

 

 

De acordo com o censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2010) 

o município de Pereiro/CE possui uma área de 433,514 km2, densidade demográfica de 36,35 

hab/km2 e uma população de 15.757 habitantes, dos quais 5.433 residem na área urbana e 

10.324 residem na área rural. 

Na região, a temperatura média das máximas é de 30ºC e a média das mínimas é de 

28ºC. O valor médio de precipitação é de 950 mm/ano. As principais atividades econômicas 

do município estão relacionadas à criação de animais e à produção de alimentos, tais como 

milho, feijão, frutíferas, capim, palma e outros (PEIXOTO, 2013). Além disso, a cidade conta 

com empresas prestadoras de serviços e comércios em geral. 

A localidade em estudo está inserida no bioma da Caatinga, situada a 334 km da 

capital do estado do Ceará, Fortaleza. Os municípios limitantes, com os quais, faz fronteira 

são: ao Norte, os municípios de Iracema/CE, Jaguaribara/CE e Jaguaribe/CE; ao Sul, com o 

município de Icó/CE; à Leste, com estado do Rio Grande do Norte, Ererê/CE e Iracema/CE; e 

à Oeste, os municípios de Jaguaribe/CE e Icó/CE (Figura 4). 

 

 
Figura 4 – Localização do município de Pereiro/CE. 

Fonte: Autora (2018). 
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A cidade está localizada na Bacia Hidrográfica Médio Jaguaribe. A vegetação é 

composta pela caatinga arbustiva densa, caatinga arbustiva aberta, floresta caducifólia 

espinhosa e floresta subcaducifólia tropical pluvial. Possui clima tropical quente sub-úmido e 

tropical quente semiárido brando. O relevo é composto de maciços residuais e depressões 

sertanejas. Seus solos são litólicos, bruno não cálcico e podzólico vermelho-amarelo (IPECE, 

2017). 

De acordo com Feitosa (1998), as altitudes do município variam de 200 a 700 metros, 

tendo por referência o nível do mar. No que se refere a estrutura geológica, a predominância é 

de rochas do embasamento cristalino (Figura 5), constituídas por gnaisses, granitos e 

migmatitos diversos. 

 

 
Figura 5 – Localização do município de Pereiro em relação aos domínios sedimentares e cristalino do 

Estado do Ceará. 

Fonte: Feitosa (1998). 
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Com o desenvolvimento local houve aumento na geração de resíduos. Para a 

disposição do lixo produzido, de acordo com os registros existentes, foram utilizados dez 

aterros comuns ao longo da história municipal. Atualmente, a cidade deposita seus resíduos 

no aterro comum do sítio Lages, próximo à área urbana. O ambiente não possui isolamento 

por cercas ou muros e não possui manta impermeabilizante para o solo, cobertura dos 

resíduos com terra, nem captação e tratamento do biogás e chorume gerados. O local conta 

com a presença de catadores que realizam a segregação dos resíduos para a venda do material 

reciclável. Na Figura 6 é possível observar a localização do vazadouro ativo do sítio Lages, 

bem como dos nove que entraram em inatividade. 

 

 
Figura 6 – Localização dos aterros comuns da cidade de Pereiro/CE. 

Fonte: Autora (2018). 

 

3.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

3.2.1 Pré-diagnóstico 

 

 

Para o desenvolvimento do presente estudo, inicialmente realizou-se o diagnóstico 

preliminar das áreas dos aterros comuns do município supracitado, com fins de estabelecer os 

riscos e eventuais impactos causados no meio ambiente natural e antrópico. 
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A caracterização dos aterros comuns, baseou-se na classificação por grau de risco 

(Quadro 1) estabelecida por Possamai et al. (2007), com adaptação para a realidade da 

pesquisa em questão. 

 

Parâmetros Grau de Risco 

Crítico Regular Baixo 

Proximidade dos aterros 

comuns de corpos de água 

superficiais 

Distância de 

0 a 100 m 
Distância de 101 a 200 m 

Distância superior a 

200 m 

Coleta e tratamento do 

chorume 
Ausência 

Presença de coleta e 

ausência de tratamento 
Presença 

Proximidade de 

residências 

Distância de 

0 a 250 m 

Distância de 251 a 500 m Distância superior a 

500 m 

Cercas ou muros Ausência 
Presença de cercas de 

arame 

Presença de cercas 

de alambrado ou 

muros 

Mantas de 

impermeabilização e 

cobertura com terra 

Ausência 

Ausência de manta de 

isolamento e presença de 

cobertura de terra 

Presença de manta 

de isolamento e 

cobertura de terra 

Quadro 1 – Critérios para a caracterização dos aterros comuns. 

 

O parâmetro referente à proximidade do aterro comum de corpos de água superficiais 

foi determinado tomando por base a NBR 13.896 que determina que “o aterro deve ser 

localizado a uma distância mínima de 200 m de qualquer coleção hídrica ou curso de água” 

(ABNT, 1997). Com relação a situação atual em termos de remediação das áreas dos aterros 

comuns, não foram atribuídos valores nem juízos, tendo em vista a necessidade de amostras 

mais criteriosas quanto ao grau de contaminação do solo e das águas presentes no seu entorno.      

Os órgãos públicos do município não dispuseram de informações necessárias para a 

realização do estudo. Diante disso, a coleta de informações deu-se pela memória coletiva, que 

de acordo com Lima et al. (2017), trata-se das diversas memórias individuais que compõem as 

experiências de muitas histórias de vida. Os acontecimentos comuns para várias pessoas 

constituem a memória coletiva. 
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Para isso, foram realizadas entrevistas semiestruturadas, escritas e individuais 

mediante prévio agendamento com dez trabalhadores que possuíam idade acima de 50 anos e 

que atuaram na coleta, transporte e descarte final de RSU no município. 

Como o trabalho se propôs a caracterizar tanto o vazadouro ativo, quanto os inativos, 

cada entrevistado respondeu os questionários a respeito dos aterros comuns em que trabalhou 

ou mesmo que lembravam como era o funcionamento (Tabela 1). 

 

Aterro comum Número de entrevistas 

Da rua Manoel Vicente de Morais 2 

Do Deserto de Cima 8 

Do cemitério velho 7 

Do cemitério novo 8 

Da pedra do dinheiro 4 

Do Estreito 8 

Da Cibrazem 8 

Da curva do U 6 

Do sítio Cumbre 5 

Ativo do sítio Lages 8 

Total 64 

Tabela 1 – Relação da quantidade de entrevistas para cada aterro comum. 

 

Além dos aspectos já mencionados (Quadro 1), através das entrevistas, foram 

avaliadas as idades aproximadas dos vazadouros, os tipos de resíduos depositados, a forma de 

transporte e a existência ou não de catadores e animais (criados nos aterros comuns e nas 

proximidades). Ademais, foi avaliado se os catadores utilizavam algum tipo de Equipamento 

de Proteção Individual (EPI), se as áreas dos aterros comuns eram públicas ou privadas, se em 

algum momento os resíduos eram queimados, se havia práticas agrícolas nas proximidades, 

bem como vegetação e se foram construídas casas nas áreas dos aterros comuns inativos, e 

depois de quanto tempo isso ocorreu. Esses aspectos analisados não constam com valores ou 

juízo, mas são fundamentais para a caracterização dos pontos avaliados. 
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No dia 05 de novembro de 2017 foram realizadas visitas in loco nas áreas dos aterros 

comuns. Com o auxílio do receptor Global Positioning System (GPS) foram coletados pontos 

georreferenciados (latitude e longitude), para a locação das áreas dos aterros comuns, como 

também, foram feitos registros fotográficos do cenário atual. 

Aliado ao uso do GPS, foi utilizada a ferramenta Google Earth Pro que forneceu as 

imagens orbitais das áreas e as distâncias dos corpos hídricos superficiais (do ponto coletado 

do vazadouro à céu aberto ao corpo hídrico mais próximo existente). Pois de acordo com 

Florenzano (2011), as imagens de satélite possibilitam a obtenção de retratos da superfície 

terrestre de diferentes datas, ou seja, é possível verificar a dinâmica ocorrida, as 

transformações, os impactos ambientais causados (por ação antrópica ou natural) e a ocupação 

do espaço na área que se tenha interesse de avaliar. Os elementos mais visíveis são a 

vegetação, relevo, água e uso do solo. Portanto, é visto que qualquer alteração causada no 

meio ambiente pode ser identificada, e essa ferramenta pode auxiliar na tomada de decisões, 

caso essas alterações sejam maléficas ao meio ambiente e ao bem-estar social. 

Para o cálculo do tempo de funcionamento dos aterros comuns, assim como, as datas 

de início de construções de imóveis nas áreas dos vazadouros, foi realizada a média entre os 

valores coletados por meio de entrevistas. Para as questões fechadas, optou-se por acatar as 

respostas da maioria, isto é, o maior percentual foi tomado como excelência. 

 

3.2.1.1 Caracterização dos catadores e da coleta e transporte dos resíduos sólidos 

dispostos no aterro comum ativo do sítio Lages 

 

 

Para a caracterização dos catadores e dos resíduos sólidos, foram realizadas duas 

entrevistas, uma com um dos catadores do aterro comum e outra com um profissional que 

atua na coleta e disposição final dos RSU do município.  

Na primeira entrevista, averiguou-se os tipos de materiais recicláveis coletados com 

maior frequência para a comercialização, o número aproximado de catadores e o sexo. Na 

ocasião, apurou-se também o valor recebido por cada material, onde residem os compradores, 

a frequência com que eles vêm mercar o material, a renda mensal aproximada dos catadores, o 

local de armazenamento dos resíduos recicláveis, as dificuldades enfrentadas no local e por 

fim, existência de vínculos com cooperativas, se utilizam de EPI’s e se crianças também se 

faz presentes no ambiente.  
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Na segunda entrevista, apurou-se a periodicidade da coleta de resíduos, a quantidade 

de rotas que o veículo realiza por semana, os locais em que são feitas as coletas (urbano e 

rural), a distribuição por bairro e os horários da coleta dos resíduos sólidos. 

 

3.2.1.2 Danos estruturais em edificações 

 

 

Registros fotográficos e visitas às residências construídas nas áreas de vazadouros 

inativos foram realizadas, com a finalidade de verificar possíveis danos estruturais causados 

em paredes e pisos pela acomodação do solo. As visitas ocorreram no dia 06 de maio de 2018 

e no dia 10 de junho de 2018. 

 

3.2.2 Determinação da composição gravimétrica dos resíduos sólidos 

 

 

Coletas de amostras de resíduos sólidos no aterro comum ativo do sítio Lages foram 

extraídas, de modo a determinar a composição gravimétrica e dessa forma estabelecer o tipo 

de resíduo preponderante. 

Considerando-se que as características dos resíduos podem variar ao longo da semana, 

uma vez que, nem sempre será predominantemente doméstico, a coleta de amostras para a 

composição gravimétrica aconteceu em duas etapas: na terça-feira (12/06/2018), dia em que 

acontece a coleta de resíduos em toda a área urbana e na quinta-feira (14/06/2018), dia em que 

há coleta de resíduos industriais. Porém, é importante destacar que as empresas localizadas no 

sítio Serrote Verde possuem mecanismos de reuso, ou seja, não se apresentam como grandes 

geradores. 

Para a seleção da amostra representativa a ser analisada, foi utilizado o método de 

partilhas sucessivas, através do quarteamento por meio do tronco de cone (SAMPAIO; 

FRANÇA; BRAGA, 2007). A metodologia empregada para o quarteamento foi uma 

adaptação do estudo de Alkmin e Uberto Junior (2017), que teve por finalidade obter 

amostras de resíduos de aterros comuns.  

Para a realização do quarteamento foram utilizados os seguintes equipamentos: 

 lona preta; 

 balde; 

 enxada; 
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 pá; 

 sacos plásticos para o armazenamento dos resíduos  

 balança de precisão; e 

 EPI’s (bota, luva, blusa com proteção UV, boné, calça comprida). 

Após o veículo depositar a pilha de resíduos, com o balde de 20 kg, cinco amostras 

foram coletadas (Figura 7), das quais quarto eram da base e uma era do topo. Na lona preta as 

amostras foram homogeneizadas utilizando-se enxada e pá para que houvesse o revolvimento 

do material. Posteriormente, o todo foi dividido em quatro partes iguais (Figura 8b), logo após 

uma diagonal foi descartada para a obtenção da amostra final. Por fim, os resíduos foram 

separados (Figura 8c e 8d) em categorias (matéria orgânica, papel e papelão, plástico, metal, 

vidro, rejeitos, tecidos, madeira e resíduos de parques e jardins) e pesados separadamente 

(Figura 9). 

 

 

Figura 7 – Pilha de resíduos depositada pelo veículo de coleta de resíduos sólidos urbanos. 

Fonte: Autora (2018). 
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Figura 8 – Metodologia de quarteamento para análise da composição gravimétrica: a) Disposição das 

amostras sobre a lona; b) Fracionamento em quatro partes iguais dos resíduos sólidos urbanos; c) e d) 

Segregação dos materiais. 

Fonte: Autora (2018). 

 

 

Figura 9 – Procedimento de pesagem dos resíduos: a) Pesagem por tipo de resíduo, b) Balança 

analítica de precisão, e c) Display da balança analítica. 

Fonte: Autora (2018). 
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A partir dos valores de massa quantificados por tipo de material foi calculada a 

percentagem de constituição dos materiais e representada graficamente. 

 

3.2.3 Estimativa do lixiviado 

 

 

A interação do processo de biodegradação dos resíduos orgânicos com a infiltração de 

águas pluviais dá origem aos lixiviados dos aterros. Estes podem ser compostos por 

componentes orgânicos, inorgânicos e outras substâncias tóxicas e, portanto, são passíveis de 

causar danos ambientais (LANGE; AMARAL, 2009). 

Neste sentido, com o objetivo de estimar a vazão média do lixiviado do aterro comum 

ativo de Pereiro/CE optou-se pela metodologia conhecida como Método Suíço, descrito por 

Medeiros, Silva e Castilhos Júnior (2002).  

Para a aplicação fez-se emprego da Equação 1, na qual foram utilizados os dados de 

precipitação média fornecidos pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos 

(FUNCEME, 2018) nos anos de 2017 (do mês de agosto a dezembro) e 2018 (do mês de 

janeiro a julho). 

 

Eq. 1 

sendo: 

Q = vazão média de líquido percolado (L/s); 

P = precipitação anual média (mm); 

A = área do aterro sanitário em (m2); 

K = coeficiente empírico adimensional; 

t = 31.536.000 s (para 1 ano). 

Os valores recomendados para o coeficiente empírico adimensional são: 

 Aterros de fraca compactação (de 400 a 700 kg/m3) – K = 0,25 a 0,50; 

 Aterros de forte compactação (maior que 700 kg/m3) – K = 0,15 a 0,25 

Adotou-se o valor de 0,50 para o coeficiente empírico admissional, tendo em vista que 

a compactação do aterro comum do sítio Lages não é consideravelmente alta, pois não há uso 

de equipamentos para a compressão do solo, além do veículo que transporta os resíduos.  
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Por ausência de dados primários e pela inviabilidade de acesso para coletar os pontos 

de GPS dos limites do aterro comum, a área aproximada foi extraída da ferramenta Google 

Earth Pro com a adição de polígono. 

 

3.2.4 Determinação da susceptibilidade hídrica da rede de drenagem da bacia vertente 

 

 

A necessidade de análise da rede de drenagem e das curvas de nível tomando-se por 

base a microbacia fundamenta-se na lei 9.433/1997, a qual institui a Política Nacional de 

Recursos Hídricos (PNRH), visto que no seu art. 1º, inciso V, designa a bacia hidrográfica 

como unidade territorial para a implementação da PNRH e atuação do Sistema Nacional de 

Gerenciamento de Recursos Hídricos (BRASIL, 1997).   

A elaboração de mapas temáticos para a caracterização da susceptibilidade hídrica da 

microbacia hidrográfica do Açude Adauto Bezerra só foi possível com a utilização dos 

recursos tecnológicos de um Sistema de Informação Geográfica (SIG), associado com 

manuseio de um receptor GPS fornecendo dados de localização dos aterros, que 

posteriormente foram digitalizados e espacializados. 

Para a determinação da susceptibilidade hídrica associada aos aterros comuns, foi 

necessário determinar a rede de drenagem e as curvas de nível da microbacia. Para isso, foram 

utilizados os programas Google Earth Pro e o QGIS Las Palmas 2.18 LTR, bem como 

produtos de elevação digital (MDE) do Earth Explorer (http://earthexplorer.usgs.gov/).  

O Sistema de Referência de Coordenadas utilizado para processamento dos dados foi o 

Universal Transversa de Mercator – UTM, Datum SIRGAS 2000, 24 S, Meridiano Central 

39°W.  

O primeiro passo para o processamento dos dados foi determinar a localização dos 

pontos de referência dos aterros comuns utilizando-se o Google Earth Pro, mediante inserção 

dos pontos via coordenadas, sendo salvos no formato KML.  

O segundo passo consistiu em baixar o MDE no serviço Earth Explorer. Feito isso, 

foram utilizados os procedimentos de extração automática das drenagens do programa QGIS 

2.18 LTR com as ferramentas do plugin do GRASS 7. Ressalta-se que foi adotado como 

ponto de exutório da microbacia o manancial Adauto Bezerra, em virtude da sua importância 

ambiental e para saúde pública local. 

De posse do MDE, realizou-se a construção do arquivo com a direção de escoamento 

(Drainage direction), utilizando o algoritmo “r.whatershed” das ferramentas do GRASS. 

http://earthexplorer.usgs.gov/
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Em seguida, por meio do algoritmo “r.water.outlet”, também do GRASS, foi feita a 

delimitação da microbacia usando como base o arquivo de direção de escoamento e as 

coordenadas do ponto de exutório, obtidas por meio da função "captura de coordenadas". 

Depois da delimitação o arquivo foi convertido para o formato vetorial, pelo algoritmo 

“r.to.vect” do GRASS. Além do uso do r.generalize para suavização das bordas dentilhadas 

da conversão do Raster para Vetor. 

Posteriormente, foi realizada a obtenção dos canais de drenagem. Para essa etapa 

utilizando-se do algoritmo “Fill Skins (Wang e Liu)”, das ferramentas do SAGA, para realizar 

um preenchimento de depressões do MDE, promovendo a correção do mesmo por meio da 

remoção de pixels que poderiam comprometer a continuidade do fluxo da água. Com o MDE 

corrigido utilizou-se o algoritimo “channel network and drainage basins”, do SAGA, para 

geração dos canais de drenagem e suas respectivas ordens de drenagem, que em seguida 

puderam ser categorizados.  
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 PRÉ-DIAGNÓSTICO 

 

De acordo com a análise dos discursos dos trabalhadores, foi possível constituir os 

argumentos para o desenvolvimento do diagnóstico. Diante do levantamento realizado e a 

partir da memória coletiva, foi possível caracterizar um universo de dez aterros comuns, dos 

quais nove estão inativos. O aterro comum oficialmente ativo é o situado no sítio Lages, o 

qual está inserido na área rural municipal.  

O vazadouro mais antigo que se teve registro foi o aterro comum da Manoel Vicente 

de Morais que surgiu ainda nos anos da década de 1960. De lá para cá muitos outros entraram 

em atividade (Quadro 2), causando diversos danos e impactos ao meio ambiente e à saúde e 

segurança da população. 

 

Aterro comum Funcionamento 

Da rua Manoel Vicente de Morais 
1963 - 1965 

Do Deserto de Cima 
1963 - 1967 

Do cemitério velho 1967 - 1970 

Do cemitério novo 1977 - 1989 

Da pedra do dinheiro 1978 - 1980 

Do Estreito 1981 - 1983 

Da Cibrazem 1985 - 1994 

Da curva do U 1987 - 1991 

Do sítio Cumbre 1988 - 1990 
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Ativo do sítio Lages 1994 

Quadro 2 – Período de funcionamento de cada aterro comum. 

 

Apesar de apresentarem muitas características comuns, tais como o descarte aleatório 

dos resíduos com suas diversas origens (exceto o industrial, que só se mostrou presente no 

que está ativo), a queima natural ou premeditada de RS, a ausência de medida de remediação 

das áreas degradadas, a inexistência de catadores (exceto no que ainda está em atividade), 

drenos, lagoas de chorume, manta de impermeabilização e cobertura de terra, cada área de 

aterro comum apresentou particularidades. 

 

4.1.1 Aterro comum da Manoel Vicente de Morais 

 

 

O vazadouro inativo da rua Manoel Vicente de Morais também chamado de aterro 

comum atrás da casa paroquial localizava-se em uma área privada.  

No território havia a presença de animais livres (como jumentos, cavalos, bois e 

vacas), bem como criatórios (currais, pocilgas) nas proximidades. 

O terreno não apresentava áreas verdes e não tinha isolamento por cercas ou muros, de 

modo que o acesso e contato direto de animais e pessoas não era limitado fisicamente. Nas 

imediações do aterro comum havia plantações e corpos hídricos superficiais (lagoa – Parque 

da Lagoa). Os resíduos eram coletados por intermédio de uma carroça e não havia 

afloramento de chorume. 

Enquanto estava operando não havia casas nas proximidades. A ocupação no entorno 

começou cerca de 12 anos após a desativação. Ao verificar a situação atual da área 

supracitada, constatou-se que o local conta com edificações residenciais (Figura 10). 
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Figura 10 – Área atual do antigo aterro comum da rua Manoel Vicente de Morais. 

Fonte: Autora (2018). 

 

4.1.2 Aterro comum do Deserto de Cima 

 

 

O vazadouro desativado da rua Padre Miguel Xavier também conhecido como aterro 

comum do Deserto de Cima estava situado em uma área pública. No local havia a presença de 

animais soltos (como burros, cachorros, gatos, jumentos, galinhas e porcos), bem como havia 

criatórios (principalmente pocilgas) nas proximidades. O lugar não apresentava isolamento 

por cercas de arame e áreas verdes. 

Enquanto estava operando não havia casas nas proximidades. A ocupação no entorno 

começou cerca de 4 anos após a desativação. 

Nas imediações do aterro comum havia plantações (principalmente de manga, cajueiro 

e mamoeiro) e corpos hídricos superficiais próximos ao aterro comum (açude de Sebastião 

Pinheiro e lagoa de Zé Joaquim). 

Os resíduos eram coletados por uma carroça e não havia afloramento de chorume no 

local. Na Figura 11 tem-se a atual área a qual recebia o material dos resíduos sólidos do aterro 

comum, sendo que está acomodando distintas edificações de caráter residencial.  
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Figura 11 – Área atual do antigo aterro comum do Deserto de Cima. 

Fonte: Autora (2018). 

 

4.1.3 Aterro comum do cemitério velho 

 

 

O vazadouro desativado da rua São Vicente de Paula ou aterro comum do cemitério 

velho localizava-se em um terreno privado pertencente a Sebastião Pinheiro. No local havia a 

presença de animais livres, bem como criatórios (principalmente pocilgas) nas proximidades e 

que a área não apresentava isolamento por cercas ou muros e havia ambientes verdes nas 

proximidades do aterro comum. 

Enquanto estava operando não havia casas nas proximidades. A ocupação no entorno 

começou cerca de 12 anos após a desativação. 

Nas imediações do aterro comum havia plantações (principalmente de milho e arroz) e 

havia corpos hídricos superficiais próximos ao aterro comum (açude de Sebastião Pinheiro). 

Os resíduos eram transportados por carroça e que não havia afloramento de chorume. 

Ao verificar as residências (Figura 12) presentes na área do antigo aterro comum averiguou-se 

a presença de material quase a nível superficial do solo, o que expõe a população que reside 

naquela localidade a condições insalubres de moradia (Figura 12a).  
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Figura 12 – Área atual do antigo aterro comum do cemitério velho. 

Fonte: Autora (2018). 

 

4.1.4 Aterro comum do cemitério novo 

 

 

O vazadouro desativado da avenida João Terceiro de Sousa ou aterro comum do 

cemitério novo estava localizado em um espaço público, onde havia a presença de animais 

livres, tais como cachorros, burros, porcos, bois, vacas, galinhas, jumentos e cavalos. Nas 

proximidades havia criatórios, principalmente pocilgas. Os entrevistados relataram que a área 

não apresentava isolamento por cercas ou muros e contava com vegetação no seu entorno. 

Enquanto estava operando não havia casas nas proximidades. A ocupação no entorno 

começou cerca de 7 anos após a desativação. 

Nas imediações do aterro comum havia plantações e corpos hídricos superficiais 

próximos ao aterro comum (açude Adauto Bezerra e lagoa de Zé Joaquim). Os resíduos eram 

transportados por um trator com caçamba e não ocorria o afloramento de chorume. 

Ao visitar a área do antigo aterro comum do cemitério novo (Figura 13), foi possível 

observar que, por se tratar de uma área de risco e contar com a presença de cemitério, houve 

uma desvalorização da área, de modo que não há edificações e nem foi dado outro fim ao 

local além do abandono. 
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Figura 13 – Área atual do antigo aterro comum do cemitério novo. 

Fonte: Autora (2018). 

 

4.1.5 Aterro comum da pedra do dinheiro 

 

 

O vazadouro desativado do sítio Mamoeiro ou aterro comum da pedra do dinheiro, 

operou em um território privado, com a presença de animais livres, mas sem criatórios nas 

proximidades pela questão do solo ser acidentado e que o ambiente contava com áreas verdes. 

Os entrevistados afirmaram que o espaço não apresentava isolamento por cerca ou muros. 

Enquanto estava operando não havia casas nas proximidades. A ocupação no entorno 

começou cerca de 22 anos após a desativação. 

Nas imediações do aterro comum havia plantações (milho, feijão e arroz), sem corpos 

hídricos superficiais próximos ao aterro comum. 

Os resíduos eram transportados por um trator com caçamba e não havia afloramento 

de chorume no local. 

Ao analisar a área do antigo aterro comum em questão (Figura 14) apurou-se que a 

urbanização ainda não se faz presente, possivelmente por se tratar de um terreno acidentado e 

afastado do centro da cidade, além do fato de ser uma área de antigo aterro comum. 
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Figura 14 – Área atual do antigo aterro comum da pedra do dinheiro. 

Fonte: Autora (2018). 

 

4.1.6 Aterro comum do Conjunto Estreito 

 

 

O vazadouro desativado do conjunto Estreito operou em um espaço público, onde 

havia a presença de animais livres, tais como jumentos, cachorros, burros, vacas, bois e 

porcos, além de criatórios nas imediações. Não contava com casas nas proximidades, bem 

como não apresentava isolamento por cerca ou muros, mas contava com muitas áreas verdes. 

A ocupação no entorno começou cerca de 6 anos após a desativação. 

Nas imediações do aterro comum havia plantações (mamão, maracujá e cenoura) e 

corpos hídricos superficiais próximos ao aterro comum (açude Afonso Carlos e açude Adauto 

Bezerra). 

Os resíduos eram transportados por um trator com caçamba e não havia afloramento 

de chorume. 

Na visita ao antigo vazadouro do conjunto Estreito (Figura 15), averiguou-se a 

ausência de moradias na área e isso deve, provavelmente, pelos mesmos motivos do 

vazadouro do sítio Mamoeiro. Além disso, foi possível observar que alguns moradores das 

proximidades ainda depositam resíduos na área de forma irregular. 
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Figura 15 – Área atual do antigo aterro comum do conjunto Estreito. 

Fonte: Autora (2018). 

 

4.1.7 Aterro comum da Cibrazem 

 

 

O vazadouro desativado da avenida João Terceiro de Sousa ou aterro comum da 

Cibrazem localizava-se em uma zona pública, com havia a presença de animais livres (como 

cachorros, vacas, jumentos e porcos) e criatórios (principalmente pocilgas) nas proximidades. 

Não apresentava isolamento por cercas ou muros e contava com áreas verdes nas imediações. 

Enquanto estava operando não havia casas nas proximidades. A ocupação no entorno 

começou cerca de 6 anos após a desativação. 

Os entrevistados responderam que nas proximidades do aterro comum havia 

plantações e corpos hídricos superficiais (lagoa de Zé Joaquim, açude de Luís Cavalcante e 

açude Adauto Bezerra). 

Os resíduos eram transportados por um trator com caçamba e não havia afloramento 

de chorume.  

Na Figura 16 tem-se a atual área do aterro comum supracitado. É possível verificar 

que o local conta com edificações residenciais. 
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Figura 16 – Área atual do antigo aterro comum da Cibrazem. 

Fonte: Autora (2018). 

 

4.1.8 Aterro comum da curva do U 

 

 

O vazadouro desativado da curva do U (na divisa com Jaguaribe/CE) operou em um 

território privado pertencente a Antônia de Chico Araújo, com a presença de animais livres e 

vegetação e ausência de criatórios nas suas proximidades e isolamento por cerca ou muros. 

Diante dos relatos, enquanto estava operando não havia casas nas proximidades, e 

ainda nos dias atuais a área encontra-se desabitada. 

De acordo com os entrevistados não havia corpos hídricos superficiais nas imediações 

enquanto o aterro comum estava em operação e nas adjacências do aterro comum não havia 

plantações. 

Os resíduos eram transportados por um trator com caçamba e não havia afloramento 

de chorume.  

A Figura 17 apresenta a área atual do vazadouro da curva do U. O local é muito 

distante da área urbana do município de Pereiro/CE, esse fato pode justificar a ausência de 

edificações na área e nas suas proximidades. 
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Figura 17 – Área atual do antigo aterro comum da curva do U. 

Fonte: Autora (2018). 

 

4.1.9 Aterro comum do sítio Cumbre 

 

 

O vazadouro desativado do sítio Cumbre localizava-se em um terreno privado, 

pertencente a Chico de Cosme de Angélica. O local foi emprestado à prefeitura para o 

armazenamento de resíduos com a finalidade de fertilizar o solo, por esse motivo durou 

poucos anos.  

No ambiente havia a presença de animais livres e criatórios nas proximidades. O 

espaço não apresentava isolamento por cercas ou muros e contava com áreas verdes nas 

imediações. 

Enquanto estava operando não havia casas nas proximidades e ainda não houve 

ocupação na área do antigo aterro comum. 

De acordo com os entrevistados não havia corpos hídricos superficiais nas imediações 

enquanto o aterro comum estava em operação e não havia plantações. 

Os resíduos eram transportados por um trator com caçamba e não havia afloramento 

de chorume.  

Ao observar o local do antigo aterro comum supracitado (Figura 18) averiguou-se que 

não existem edificações muito próximas, provavelmente por se tratar de uma área de caráter 

rural, além do fato de ser uma área comumente utilizada para a agricultura familiar. 
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Figura 18 – Área atual do antigo aterro comum do sítio Cumbre. 

Fonte: Autora (2018). 

 

4.1.10 Aterro comum do sítio Lages 

 

 

O vazadouro ativo do sítio Lages opera em uma área pública, com a presença de 

animais livres (principalmente cachorros e gatos) e inexistência de criatórios nas 

proximidades. 

O ambiente não conta com áreas verdes e atualmente tem dois loteamentos grandes 

nas proximidades do aterro comum. O espaço conta com a presença de catadores e nenhum 

faz uso de equipamentos de proteção individual. O lugar também não apresenta isolamento 

por cerca ou muros.  

Nas proximidades do aterro comum existem casas e corpos hídricos superficiais 

(açude de Luís Cavalcante e açude Adauto Bezerra), porém não são realizadas práticas de 

agricultura nas proximidades ao aterro comum. 

Os resíduos são transportados por um veículo apropriado (com compactador de 

resíduos) e por um trator com caçamba (Figura 19). 

 



 

54 

 
Figura 19 – Veículos utilizados para o transporte dos resíduos sólidos urbanos da cidade de 

Pereiro/CE: a) Caçamba aberta e b) Caminhão compactador. 

Fonte: Autora (2018). 

 

Os entrevistados declararam que ocorre afloramento de chorume e não souberam 

informar quais eram os responsáveis pela compra do material coletado pelos catadores para 

reciclagem.  

A Figura 20 retrata o aterro comum que comporta os resíduos sólidos gerados pelos 

residentes da área urbana da cidade de Pereiro/CE, bem como do distrito de Crioulas, sítio 

Lagoa Nova e das empresas situadas na zona rural, especificamente no sítio Serrote Verde. 

São dois cenários, 2017 (Figura 20a) e 2018 (Figura 20b), de um mesmo local. No primeiro, é 

possível visualizar que houve recente queima de resíduos e que a vegetação está branca (com 

ausência de folhas nas plantas); já no segundo cenário é possível verificar que há um grande 

aglomerado de resíduos, formado por matéria orgânica, sacolas plásticas, papelão, tecidos, 

vidros, latas, garrafas pet e outros, e que houve incidência de chuvas pelas características da 

vegetação. 
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Figura 20 – Área atual do aterro comum ativo do sítio Lages: a) Indícios de queima do material e b) 

Deposição do RS em áreas íngremes. 

Fonte: Autora (2018). 

 

4.1.10.1 Caracterização dos catadores e dos resíduos do aterro comum do sítio Lages 

 

 

Diante do que foi relatado, é possível inferir que os materiais recicláveis que são 

coletados com maior frequência para a comercialização são: garrafas pet, alumínio, papelão, 

plástico, metal, cobre e papel branco.  

Averiguou-se que o aterro comum conta com cerca de 8 catadores (e as vezes crianças 

também são levadas por seus pais), dos quais 50% são mulheres, esse valor diverge do 

resultado encontrado por Soares (2014) em seus estudos no aterro comum de São José da 

Varginha/MG, que demostraram que 100% dos catadores eram do sexo feminino.  

Na ocasião, apurou-se também o valor recebido na comercialização por tipologia de 

material reciclável (Tabela 2). 

 

Material Preço (R$) pago por Kg 

Plástico 0,60 

Alumínio 3,00 

Panela 3,50 

Cobre 12,00 

Metal 5,00 

Papelão 0,10 

Tabela 2 – Valor pago aos catadores pelos compradores dos materiais recicláveis. 
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Tomando-se por base as respostas obtidas pelo catador entrevistado, a renda mensal 

obtida gira em torno de R$ 1.000,00.  

Os produtos coletados são adquiridos por dois compradores, sendo um de São 

Miguel/RN e o outro de Pau dos Ferros/RN, os quais geralmente faz o recolhimento dos 

materiais a cada um mês e meio. Por conta desse tempo, os materiais recicláveis ficam 

armazenados em um abrigo (Figura 21) no próprio aterro comum (exceto os de uma catadora 

que armazena em casa). 

 

 
Figura 21 – Estrutura de abrigo de resíduos recicláveis do aterro comum ativo do sítio Lages: a) Vista 

lateral e b) Vista frontal. 

Fonte: Autora (2018). 

 

Nem todos faz uso de equipamentos de proteção individual, e os que faz utilizam 

apenas bota. Em alguns momentos luvas e máscaras são também utilizadas. Este último 

equipamento mencionado, geralmente é utilizado por alguns quando é feita a queima de 

resíduos para fins de reduzir o volume de material no aterro. 

Na ocasião, foi relatado que o fogo e a fumaça se mostram como as maiores 

adversidades, dentre tantas enfrentadas. Além disso, nenhum catador é vinculado com 

cooperativas, evidenciando a falta de horário fixo de trabalho e organização dos catadores. O 

mesmo cenário se fez presente no município de Três Passos/RS, de acordo com Santos et al. 

(2018). Este fato demostra que o poder público não somente da região Nordeste, mas de todo 

o território nacional, deve valorar o trabalho desempenhado pelos catadores, visto que estes 

apesar de muitas vezes serem invisíveis para a sociedade, diariamente diminuem a poluição 

que é gerada. Diante disso, a criação de cooperativas e a formação profissional deve-se fazer 

presente de forma que haja a inserção dessa classe no mercado de trabalho. 
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De acordo com o profissional de coleta urbana de resíduos sólidos de Pereiro/CE, o 

recolhimento é realizado todos os dias da semana. De segunda-feira a sexta-feira acontece no 

turno matutino (7:00 às 11:00h) e vespertino (13:00 às 17:00h) e aos sábados e domingos 

apenas na parte da manhã (6:00 às 9:00h). 

Na quarta-feira pela manhã o veículo vai para o distrito Crioulas e na área urbana à 

tarde. Na quinta-feira também pela manhã vai para o sítio Lagoa Nova e sítio Serrote Verde, 

neste último são recolhidos resíduos industriais. E à tarde coleta-se material na área urbana. 

Nos demais dias, a coleta é feita em todos os bairros da área urbana. 

De acordo com o entrevistado, não é realizada nenhuma triagem de resíduos, sendo 

todos levados para o aterro comum do sítio Lages. 

 

4.1.11 Análise de risco das áreas de aterros comuns 

 

 

Assim como no estudo realizado por Possamai et al. (2007) em Santa Catarina, todos 

os aterros comuns apresentaram ausência de manta de impermeabilização de fundo, 

responsável por evitar o contato do solo e água com os contaminantes oriundos dos resíduos 

sólidos em decomposição. 

Constatou-se também que havia ausência da cobertura de terra. Ela se apresentava 

apenas quando famílias tinham intenções de cultivar nas áreas ou construir suas residências. 

Apesar disso, a cobertura de terra não evita que os danos e impactos ambientais ocorram. 

Observou-se também que nenhum dos aterros comuns tinha a coleta e tratamento do 

chorume, potencializando a possibilidade de contaminação do lençol freático, mostrando-se 

ausente, também, o isolamento por cercas ou muros, que tem a finalidade de limitar o acesso e 

contato direto de animais e pessoas, resultando em grau de risco crítico nesses aspectos. 

Tomando-se por base os relatos a respeito da existência dos corpos hídricos 

superficiais próximos aos aterros comuns, foi possível identificar a distância entre eles 

(Tabela 3) em linha reta com a ferramenta do Google Earth Pro. 
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Aterro comum Corpo hídrico Distância (m) 

Da rua Manoel Vicente de 

Morais1 

Lagoa do Parque da Lagoa 50 

Do Deserto de Cima1 Açude de Sebastião 

Pinheiro 

260 

Do Deserto de Cima1 Lagoa de Zé Joaquim 145 

Do cemitério velho1 Açude de Sebastião 

Pinheiro 

95 

Do cemitério novo1 Açude Adauto Bezerra 700 

Do cemitério novo1 Lagoa de Zé Joaquim 400 

Do Estreito1 Açude Afonso Carlos 290 

Do Estreito1 Açude Adauto Bezerra 730 

Da Cibrazem1 Lagoa de Zé Joaquim 700 

Da Cibrazem1 Açude de Luís Cavalcante 540 

Da Cibrazem1 Açude Adauto Bezerra 900 

Ativo do sítio Lages2 Açude de Luís Cavalcante 800 

Ativo do sítio Lages2 Açude Adauto Bezerra 1.350 

1 - área urbana; 

2 - área rural. 

Tabela 3 – Distância aproximada entre os aterros comuns e corpos hídricos superficiais. 

 

Em síntese, com exceção do aterro comum do sítio Mamoeiro, aterro comum da curva 

do U e do aterro comum do sítio Cumbre, os demais apresentaram corpos hídricos nas suas 

proximidades, sendo que o aterro comum da rua Manoel Vicente de Morais (atrás da casa 

paroquial) e o da rua São Vicente de Paula (cemitério velho) foram os que apresentaram grau 

de risco crítico, ou seja, apresentaram alto potencial de causar interferência negativa na 

qualidade da água. O grau de risco regular esteve presente no aterro comum da rua Padre 

Miguel Xavier (Deserto de Cima) e o restante apresentou baixo grau de risco. 

Com relação a proximidade de aterros comuns e residências, não foi possível 

quantificar as distâncias, pois os entrevistados não tiveram propriedade para falar de maneira 

precisa desse parâmetro. Apesar disso, foi relatado que não havia casas nas imediações de 

nenhum aterro comum, inclusive no que está ativo. 
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Averiguou-se também que, com exceção do aterro comum da curva do U, do aterro 

comum do sítio Cumbre e do aterro comum ativo (do sítio Lages), nos demais havia 

plantações voltadas a promoção da agricultura de subsistência. De acordo com Souza et al. 

(2013), essa prática representa risco para a saúde humana, devido a contaminação do solo por 

chorume e metais pesados que podem se bioacumular nas culturas. 

O mesmo se aplica aos animais que se alimentam dos resíduos dos aterros comuns. 

Além disso, de acordo com Shitsuka et al. (2009) o ambiente de vazadouro a céu aberto 

permite a proliferação de vetores de doenças, tais como insetos e animais nocivos à saúde 

humana. A presença de animais livres foi registrada em todos os aterros comuns. Além disso, 

com exceção do aterro comum do sítio Mamoeiro, do aterro comum da curva do U e do aterro 

comum ativo, nos demais foram registrados criatórios nas proximidades e isso também pode 

ser relatado como fator de risco. 

O aterro comum inativo da rua Manoel Vicente de Morais e o aterro comum ativo do 

sítio Lages apresentaram ausência de vegetação no seu entorno, representando um fator de 

risco, visto que o solo exposto, não detém de barreira física contra o processo de erosão do 

solo. De acordo com Faria et al. (2013), os processos erosivos provocam a perda de solo e da 

fertilidade, degradação dos recursos hídricos (devido ao assoreamento) e diminuição do 

gradiente hidráulico. 

De acordo com os relatos obtidos em campo, a existência de afloramento de chorume 

não foi confirmada em nenhum dos aterros comuns. Provavelmente isso ocorreu pelo fato de 

que os solos são bem drenados, associado com as condições topográficas que favorecem tal 

drenagem subterrânea, além do município ser considerado de pequeno porte (o que indicaria 

uma baixa taxa de produção per capita de RS), além da área urbana ainda carregar 

características rurais, como a prática da criação de porcos. Com isso, comumente os resíduos 

orgânicos são separados ainda nas residências para servir como ração de animais. 

A poluição do ar também esteve presente em todos os aterros comuns, visto que a 

queima de resíduos era prática comum para a redução do volume depositado. 

De acordo com os relatos, não foi utilizada nenhuma técnica de recuperação ambiental 

das áreas degradadas por aterros comuns inativos. De acordo com Santos e Rigotto (2008) tal 

situação aumenta consideravelmente o passivo ambiental. 

Os meios de transporte dos resíduos aumentaram a capacidade de carga com o tempo, 

provavelmente pela quantidade gerados pela população. Foi visto que nos três primeiros 

aterros comuns, os materiais eram coletados por uma carroça. Para os seis aterros comuns 
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posteriores, os resíduos eram transportados em trator com caçamba. Já no aterro comum ativo 

o transporte é realizado por um veículo apropriado, isto é, um compactador de resíduos. 

Ferreira (2017), comprovou que o município de Condado/PB não contava com local 

adequado para a coleta seletiva e que os catadores não faziam uso de equipamentos de 

proteção individual, tais como fardas, máscaras, botas e luvas na prática da catação no 

ambiente de aterro comum. De forma semelhante, o município de Pereiro/CE não dispõe de 

ambiente em funcionamento para a coleta seletiva, ou seja, não é feita nenhuma triagem dos 

resíduos gerados. De modo que a população que não encontra trabalho formal, se submete à 

prática da catação e não se apropria de nenhum tipo de equipamento de proteção (Figura 22). 

 

 
Figura 22 – Catador do aterro comum ativo do sítio Lages. 

Fonte: Autora (2018). 

 

Alves, Mendonça e Dalbem (2018) acrescentam que os catadores, ao entrarem em 

contato com os resíduos, podem adquirir inúmeros problemas de saúde física e mental. 

Cardoso e Cardoso (2016) ressaltam que esses locais de descarte criam uma classe de 

trabalhadores que sobrevivem em condições sub-humanas. Além disso, esses ambientes 

podem envolver o trabalho infantil e a semiescravidão. 

Os catadores do aterro comum ativo do sítio Lages estão sujeitos à contaminação por 

materiais perfuro cortantes (Figura 23), produtos químicos e outros. 
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Figura 23 – Material perfuro cortante (lâmpada quebrada). 

Fonte: Autora (2018). 

 

De modo geral, os resultados das análises convergiram para a situação de criticidade 

referente ao diagnóstico ambiental preliminar. Muito embora alguns resultados tenham 

oscilado entre diferentes graus de risco, mas, de maneira conjunta, apresentaram (e ainda 

apresentam) potencial para causar impactos negativos ao meio ambiente, saúde e segurança da 

população. 

 

4.1.12 Danos estruturais nas edificações 

 

 

A qualidade ambiental deve ser mantida para assegurar o equilíbrio ecológico e a 

saudável condição de vida da população (BARBOSA FILHO, 2014). Contudo, a sociedade 

vem degradando o meio ambiente ao longo do tempo e as consequências já se faz presentes 

no cenário atual (BITTENCOURT; PEREIRA, 2014).  

Essa degradação pode advir de diversas fontes e proporcionar variadas implicações 

negativas. De acordo com Siqueira e Moraes (2009), uma das formas de degradação 

promovidas pela ação antrópica é o descarte inadequado dos RSU em vazadouros a céu aberto 

que resultam em riscos para a saúde pública. 

Dentre os diversos riscos impostos às famílias que ocupam áreas de aterros comuns 

inativos, pode-se citar os danos estruturais nas edificações. De acordo com Alves (2010), após 

o encerramento dos aterros comuns a decomposição de resíduos não deixa de ser realizada, ou 

seja, a produção de biogás e chorume pode se estender por décadas. Assim, quando há 
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urbanização em áreas com predominância de resíduos sólidos, as fundações dos imóveis são 

desestabilizadas, isto é, há a acomodação da terra em consequência da decomposição dos 

resíduos.  

O capital é fator determinante para o uso e ocupação do solo urbano. Isto é, as pessoas 

com melhores condições socioeconômicas são alocados em áreas estáveis, enquanto que a 

população menos favorecida economicamente ocupa áreas de risco, que pode resultar em 

perdas materiais ou mesmo de vidas humanas (COSTA; NISHIYAMA, 2012). Diante disso, 

faz-se necessário que outras formas de tratamento e acondicionamento sejam empregadas e 

que as atividades em aterros comuns deixem de existir. Além disso, as áreas degradadas 

devem passar pelo processo de reabilitação. Os locais já ocupados por residenciais também 

carecem de constante monitoramento. 

Apesar disso, a urbanização ocorrida nas áreas dos aterros comuns das ruas Manoel 

Vicente de Morais, Padre Miguel Xavier, São Vicente de Paula e da avenida João Terceiro de 

Sousa (Cibrazem) não ocasionou a retirada, nem o tratamento ou mesmo monitoramento dos 

resíduos nas áreas com edificações. 

Na verificação de campo, a urbanização nessas áreas de risco não aconteceu de forma 

segura e com monitoramento, visto que muitas habitações apresentam rachaduras ao longo 

dos cômodos e danos as edificações dos imóveis (Figuras 24-28). 

 

 
Figura 24 – Danos estruturais verificados em residência da rua Manoel Vicente de Morais. 

Fonte: Autora (2018). 

 



 

63 

 
Figura 25 – Danos estruturais verificados em residência da rua Padre Miguel Xavier. 

Fonte: Autora (2018). 

 

 
Figura 26 – Danos estruturais verificados em uma residência da rua São Vicente de Paula. 

Fonte: Autora (2018). 

 

 
Figura 27 – Danos estruturais verificados em outra residência da rua São Vicente de Paula. 

Fonte: Autora (2018). 
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Figura 28 – Danos estruturais verificados em residência da avenida João Terceiro de Sousa (o da 

Cibrazem). 

Fonte: Autora (2018). 

 

De acordo com vários entrevistados, as áreas privadas no entorno ou propriamente do 

aterro comum, quando entravam em inatividade, os resíduos eram queimados e os locais 

recebiam a cobertura de terra, posteriormente a partir daí eram desmembrados os loteamentos. 

Comumente, as áreas públicas dos aterros comuns inativos eram aterradas e doadas 

para famílias carentes que não tinham alternativas habitacionais, como é o caso do espaço do 

aterro comum da Cibrazem. Dessa forma, apesar de atender paliativamente as habitações de 

interesse social, resultou num cenário de riscos à saúde pública em virtude da ausência do 

controle e monitoramento das condições nessas áreas. 

Em ambas as situações é possível atestar que as áreas de aterros comuns são afetadas 

pela desvalorização imobiliária, e geralmente os ocupantes dessas localidades são as 

populações mais carentes economicamente da sociedade. 

Essas afirmações vão de encontro aos estudos de Amaral (2012), que verificou no 

bairro Parque Santa Cruz, antiga área de aterro comum, localizado na cidade de Goiânia/GO, 

que os resíduos representam perigo por muitas vias, tais como possível contaminação da água 

encanada, desestabilização da fundação dos imóveis, formação de gases inflamáveis sob a 

superfície e outros, e que se apresentam mais fortemente para a população que vive à margem 

da sociedade. 

Diante disso, é possível atestar que essas áreas carecem de monitoramento, visto que 

já foram urbanizadas e esse monitoramento deve ser feito considerando o meio ambiente 

natural e antrópico. É preciso que se tenha constante vigilância dos gases e percolados, com 

fins de evitar a contaminação do ar e da água (superficial e subterrânea). Além disso, 
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inspeções devem ser realizadas periodicamente para a verificação da instabilidade ou não dos 

taludes. 

Visando promover a conservação ambiental e a melhoria da saúde e segurança pública, 

as áreas de aterros comuns inativos que ainda não estão urbanizadas, devem passar pelo 

processo de recuperação, que, de acordo com a Lei n° 9.985, de 18 de julho de 2000, art. 2°, 

inciso XIII, definido como a “restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre 

degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original” 

(BRASIL, 2000). 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

 

O aterro comum do município de Pereiro/CE comporta diversas tipologias de RS 

(Figura 29) tais como os resíduos domésticos, comercial, industrial, da construção civil, 

varrição pública, poda de plantas, resíduos eletrônicos e outros. 

 

 
Figura 29 – Resíduos sólidos presentes no aterro comum ativo do sítio Lages: a) Diversidade de 

resíduos sólidos; b) Resíduos eletrônicos metálicos; c) Resíduos recicláveis (papelão) e d) Resíduos 

eletrônicos. 

Fonte: Autora (2018). 
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No ambiente ocorre a presença de insetos, animais, odor desagradável e fumaça 

proveniente da queima de resíduos (Figura 30), de modo que os catadores trabalham em 

condição de insalubridade. 

 

 
Figura 30 – Fumaça oriunda da queima de resíduos. 

Fonte: Autora (2018). 

 

O aterro comum do sítio Lages não apresenta nenhuma barreira física (Figura 31), de 

modo que não limita a entrada de pessoas e animais e ainda representa fator de risco, visto 

que é um terreno acidentado, com desníveis topográficos. 

 

 
Figura 31 – Ausência de barreiras físicas nas limitações do aterro comum do sítio Lages. 

Fonte: Autora (2018). 
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A composição gravimétrica (Figura 32) demonstrou um maior percentual de matéria 

orgânica (34%). Esta predominância se repete em estudos, como os de Costa et al. (2012) no 

município de Salinas/MG, Domingos e Boeira (2015) no município de Florianópolis/SC, 

Alkmin e Uberto Junior (2017) no município de Maria da Fé/MG e Lunes (2017) no 

município de Pau dos Ferros/RN.  

 

 
Figura 32 – Composição gravimétrica dos RSU no aterro comum de Pereiro/CE em 2018. 

Fonte: Autora (2018). 

 

Isso é comum acontecer pois, no consumo e processamento de alimentos, uma grande 

parcela é desperdiçada. Esse desperdício está muitas vezes relacionado com a má utilização, o 

manuseio inadequado, a ausência de tecnologias de conservação e a carência de condições de 

armazenamento e transporte (BRUSAMARELO et al., 2017). 

Apesar de muitas pessoas promoverem a separação do resíduo orgânico nas próprias 

residências com fins de aproveitamento como ração para suínos, o percentual de matéria 

orgânica encontrado no aterro comum ainda é muito elevado (34%), sendo a fração 

predominante frente aos resíduos descartados no aterro. A composição gravimétrica 

demostrou também um elevado percentual de plástico, correspondendo a 26% do montante.  

Sousa (2018) obteve em seu estudo no aterro comum de município de Bom 

Sucesso/PB um percentual predominante de 30,96% de plástico e 26,72% de matéria 

orgânica. Esses valores demostram que, embora a ordem tenha se invertido quando 

comparado com este estudo, os resíduos predominantes em ambos são matéria orgânica e 

plástico.  
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4.3 ESTIMATIVA DO LIXIVIADO 

 

Utilizando-se os dados fornecidos pela FUNCEME, no período de agosto de 2017 a 

julho de 2018, obteve-se a precipitação de 955 mm (Tabela 4). 

 

Mês/ano Precipitação (mm) 

Agosto/2017 9,3 

Setembro/2017 2,0 

Outubro/2017 2,9 

Novembro/2017 3,6 

Dezembro/2017 31,3 

Janeiro/2018 107,1 

Fevereiro/2018 139,2 

Março/2018 239,5 

Abril/2018 216,2 

Maio/2018 123,0 

Junho/2018 48,8 

Julho/2018 32,1 

Total 955 

Tabela 4 – Precipitação mensal em Pereiro/CE de agosto de 2017 a julho de 2018. 

Fonte: Adaptado da FUNCEME (2018). 

 

A área superficial encontrada para o aterro comum ativo do sítio Lages tomando-se 

por base o polígono (Figura 33) criado no Google Earth Pro foi de aproximadamente de 7.250 

m2. 
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Figura 33 – Aterro comum do sítio Lages da cidade de Pereiro/CE. 

Fonte: Software Google Earth Pro (2018). 

 

Substituindo esses valores na Eq. 1, é possível obter: 

 

Assim, estima-se que o aterro comum do sítio Lages tem potencial de gerar uma vazão 

média de lixiviado da ordem de 0,1098 L/s. Esse valor é inferior ao encontrado por Lunes 

(2017), que correspondeu a 0,3194 L/s. Isso se deve, principalmente, pela grande diferença na 

extensão dos aterros, o do município de Pau dos Ferros/RN conta com uma área de 27.300 

m2.  

É importante frisar que o período escolhido para os valores de precipitação evidencia a 

sazonalidade climática do local. Porém, a irregularidade (tempo e espaço) de chuvas não 

permite que esse valor seja tomado como uma constante.  

Apesar disso, a vazão de lixiviado encontrada pode contribuir para a contaminação 

hídrica. Faz-se necessário que as devidas providências por parte do poder público sejam 

tomadas. Os rejeitos devem ser devidamente destinados a aterros sanitários, e as áreas 

degradadas por aterros comuns devem ser recuperadas. Porém, a medida preliminar é a 

adoção de drenos e lagoas para o tratamento do chorume, tendo em vista que esse líquido 

pode propiciar a contaminação das águas superficiais e subterrâneas. 

 

4.4 MICROBACIA DO MANANCIAL ADAUTO BEZERRA 

 

Os planos de gerenciamento de água estão se tornando cada vez mais eficientes, tendo 

em vista que, atualmente, uma grande quantidade de dados e informações estão sendo 
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geradas, através das variáveis hidrológicas e hidroquímicas. O monitoramento pode acontecer 

por várias vias, tais como análises dos dados obtidos em satélites ou em observações terrestres 

(ROSSETTO et al., 2018). Nesta perspectiva, utilizando-se dos dados fornecidos por satélites, 

a microbacia hidrográfica do Manancial Adauto Bezerra foi utilizada como unidade de análise 

da susceptibilidade hídrica associada aos aterros comuns. 

 

4.4.1 Rede de drenagem 

 

 

Segundo Boulos (2017), a gestão sustentável do sistema de drenagem apresenta 

relevância, visto que a presença de nutrientes e outros contaminantes próximos a corpos 

d’água pode ser potencial mecanismo de contaminação, de modo a comprometer a sua 

qualidade. 

Nesta perspectiva, analisar a rede de drenagem e a sua proximidade com aterros 

comuns representa uma forma de avaliar a susceptibilidade hídrica imposta por eles. O aterro 

comum do sítio Lages (ativo) está situado em uma área diretamente ligada a rede de drenagem 

da microbacia do açude Adauto Bezerra (Figura 34). Este fato elucida que a água (superficial 

e subterrânea) está passível de contaminação.  

 

 
Figura 34 – Rede de drenagem da microbacia do manancial Adauto Bezerra. 

Fonte: Autora (2018). 
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Todos os dias são gerados resíduos que são depositados nesse aterro comum, e 

portanto, o chorume também é gerado continuamente. Devido a parcela predominante de 

resíduos ser de caráter orgânico (Figura 32), de modo que a decomposição executada por 

microrganismos é intensa nesse tipo de resíduo, associado com as condições topográficas em 

que estão situadas as áreas de aterros, tais cenários potencializam o escoamento do material 

para os corpos hídricos superficiais e subterrâneos. Além disso, nos períodos mais chuvosos, 

os resíduos podem ser mais facilmente carreados para o manancial. 

É possível verificar também que, com exceção do aterro comum do sítio Mamoeiro e o 

aterro comum da curva do U, todos os demais estão inseridos na microbacia do açude Adauto 

Bezerra. Os aterros mais propensos a causar contaminação de acordo com a rede de drenagem 

são: aterro comum do Deserto, aterro comum do cemitério velho, aterro comum da Manoel 

Vicente de Morais, aterro comum do cemitério novo. Porém, considerando o tempo em que 

foram cessadas as atividades de deposição, o mais jovem destes citados é o último, o qual 

funcionou até 1989. De acordo Possamai et al. (2007) em um período superior a 10 a 15 anos 

após a desativação é que os processos físico-químicos e biológicos estabilizam-se em um 

aterro. Nesse caso, os aterros inativos mencionados, possivelmente não contribuem para a 

contaminação dos recursos hídricos do município atualmente. 

 

4.4.2 Curvas de nível 

 

 

O estudo da morfometria da bacia busca relacionar as geometrias da sua rede e do 

córrego com a transferência de água e sedimentos ao longo da bacia hidrográfica (PANDE; 

MOHARIR, 2015). Por esse motivo, foram extraídas as curvas de nível, com fins de 

relacioná-las com a localização dos aterros comuns. 
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Figura 35 – Curvas de nível da microbacia do manancial Adauto Bezerra. 

Fonte: Autora (2018). 

 

A representação do relevo promovida pelas curvas de nível demonstra que todos os 

aterros comuns que estão inseridos na microbacia se localizam nas áreas de grandes elevações 

geográficas (Figura 35), ou seja, em caso de ocorrência de precipitação, os resíduos estão 

mais propícios a serem carreados para os corpos hídricos. Porém, o aterro comum do 

cemitério novo e o do sítio Cumbre são os que apresentam os terrenos mais desnivelados, o 

que representa um indício maior de propiciar carreamento de RS e do chorume que venha 

aflorar à superfície. 

Além da ligação direta da rede de drenagem, a elevação geográfica do aterro comum 

do sítio Lages é fator contribuinte para o contanto de contaminantes com água.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O diagnóstico dos aterros comuns inativos da cidade de Pereiro/CE permitiu verificar 

a distribuição espaço-temporal e a pressão antrópica imposta por eles. O apanhado geral 

permitiu classificá-los como crítico o grau de risco com grande potencial de causar impacto 

ambiental negativo. 

Do universo analisado, todos se apresentaram como fonte de contaminação edáfica, 

hídrica e atmosférica, tendo em vista a inexistência de impermeabilização do solo e a prática 

da queima dos resíduos a céu aberto. No que diz respeito a saúde pública, os locais não 

contavam com compactação do solo ou barreiras físicas, permitindo o acesso fácil de 

catadores e animais, facilitando dessa forma a proliferação de micro e macrovetores de 

doenças. 

Apurou-se também que nem mesmo no aterro comum ativo existem dispositivos para 

coleta e tratamento do chorume e dos gases gerados pela degradação dos resíduos, 

potencializando a contaminação do lençol freático, dos corpos hídricos superficiais e a 

poluição atmosférica. 

Outro fator de risco comprovado no que diz respeito a qualidade ambiental e saúde 

pública é o fato de que nenhuma área degradada por aterros comuns passou pelo processo de 

recuperação. As visitas realizadas nas áreas dos antigos aterros possibilitaram comprovar que 

muitas residências foram nelas construídas. As casas visitadas apresentaram rachaduras na 

estrutura, comprovando que houve a ocupação do solo em áreas vulneráveis. Nesse sentido, é 

preciso que o poder público promova o monitoramento desses locais, uma vez que há 

possibilidade de desmoronamento das edificações.   

A composição gravimétrica possibilitou constatar a predominância do percentual de 

34% de matéria orgânica nos resíduos do aterro ativo. Este valor se mostrou alto diante da 

variedade de resíduos encontrados. 

A estimativa da vazão média do lixiviado resultou em um valor considerável diante da 

média de precipitação anual, demostrando a necessidade urgente de adoção de drenos e lagoas 

para o tratamento do chorume, considerando o potencial risco de contaminação da água. 

Somado a isso, tem-se que a drenagem da microbacia do açude Adauto Bezerra está 

propensa a carrear os resíduos e chorume proveniente do aterro comum ativo do sítio Lages, 

estando diretamente ligado à rede de drenagem e se encontrando em posição elevada em 

comparação com o manancial, proporcionando potencial de causar contaminação hídrica. 
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Com base no exposto, cabe a ressalva de que a legislação ambiental federal que trata 

sobre os resíduos sólidos ainda não está sendo executada no município de Pereiro/CE, o que 

comprova que muito ainda deve ser feito no que diz respeito ao tratamento e destinação final 

dos resíduos sólidos urbanos.  

Programas de sensibilização ambiental devem ser promovidos por parte do poder 

público, uma vez que a gestão de resíduos sólidos deve começar nas próprias residências, com 

a separação, reutilização e reciclagem de resíduos, ou seja, a coletividade não deve contribuir 

como espectadora do processo, mas como parte ativa e essencial na mudança do cenário atual. 

O apoio governamental também deve acontecer para a criação de usinas de triagem, 

visto que há a necessidade de valorizar o trabalho realizado pelos catadores, posto que estes 

desempenham uma atividade que melhora as condições ambientais, porém o ambiente do 

aterro comum é insalubre, de modo que torna o trabalho indigno a condição humana. 

Por todos os aspectos mencionados, é possível comprovar que o fim da operação dos 

aterros comuns não cessa as inúmeras consequências por eles causadas. Nesta perspectiva, 

faz-se necessário que os gestores apliquem planos de recuperação de áreas degradadas para os 

aterros comuns inativos. No que diz respeito as áreas já ocupadas, é fundamental que haja o 

monitoramento contínuo com fins de assegurar a segurança dos moradores.  

Portanto, a atual condução do manejo e destinação final dos resíduos sólidos urbanos 

do município de Pereiro/CE representa ameaça aos parâmetros de qualidade ambiental 

estabelecidos. Logo, faz-se necessário que haja a adequação e isto pode ser viabilizado com a 

implantação dos consórcios municipais de aterros sanitários com municípios circunvizinhos.  

Porém, isso não resolverá os problemas acarretados pelos resíduos. É necessário que o 

poder público, privado e a coletividade passem a entender que o planeta possui recursos 

finitos e que não tem capacidade ilimitada de suporte para acomodar a quantidade de resíduos 

gerados diariamente de forma crescente. 

O diagnóstico exposto poderá subsidiar a caracterização dos aterros comuns de 

Pereiro/CE, de modo a auxiliar na tomada de decisão por parte do poder público e 

coletividade no que diz respeito a gestão municipal dos resíduos sólidos urbanos.     
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA DOS ATERROS COMUNS INATIVOS  

1) Nome: 

2) Idade: 

3) Onde estava situado o aterro comum? (LOCAL/ ENDEREÇO)  

4) Era uma área pública ou privada? 

5) Quando o aterro comum começou a operar? 

6) Quando foi desativado? 

7) Tinham muitos catadores? 

8) Existiam animais no aterro comum? 

9) Eram criados animais nas proximidades do aterro comum? 

10) Em algum momento os resíduos eram queimados a céu aberto? 

11) Foram tomadas medidas de remediação da área do aterro comum desativado? 

12) Os catadores utilizavam algum tipo de equipamento de proteção? 

13) Quais os tipos de resíduos que eram depositados no aterro comum?  

(  ) doméstico (  ) comercial (  ) serviços urbanos – poda e varrição (   ) abatedouros  (   ) 

hospitalar  (   ) construção civil  (   ) madeira  (   ) indústria  (   ) outros ___________ 

14) Na época em que estava operando tinham casas nas proximidades? 

15) Existem casas na área do aterro comum? Depois de quanto tampo após a desativação elas 

foram construídas? 

16) Havia algum tipo de isolamento como cercas de alambrado, cercas de arame ou muros? 

17) Tinham práticas de agricultura nas proximidades? 

18) Tinham corpos hídricos superficiais nas proximidades? 

19) Tinham áreas verdes nas proximidades? 

20) No aterro comum existia manta de impermeabilização e/ ou cobertura de terra? 

21) Como os resíduos eram transportado? 

22) Existia afloramento de chorume? 

23) Havia drenos de chorume? 

24) Existiam lagoas de chorume próximo ao aterro comum? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA DO ATERRO COMUM ATIVO 

1) Nome: 

2) Idade: 

3) Onde está situado o aterro comum? (LOCAL/ ENDEREÇO)  

4) A área é pública ou privada? 

5) Quando o aterro comum começou a operar? 

6) Ainda está em operação? 

7) Tem muitos catadores? 

8) Existem animais no aterro comum? 

9) São criados animais nas proximidades do aterro comum? 

10) Em algum momento os resíduos são queimados a céu aberto? 

11) Os catadores utilizam algum tipo de equipamento de proteção? 

12) Quais os tipos de resíduos que são depositados no aterro comum?  

(  ) doméstico (  ) comercial (  ) serviços urbanos – poda e varrição (   ) abatedouros  (   ) 

hospitalar  (   ) construção civil  (   ) madeira  (   ) indústria  (   ) outros ___________ 

13) Tem casas nas proximidades? 

14) Apresenta algum tipo de isolamento como cercas de alambrado, cercas de arame ou 

muros? 

15) Apresentam-se práticas de agricultura nas proximidades? 

16) Tem corpos hídricos superficiais nas proximidades? 

17) Tem áreas verdes nas proximidades? 

18) No aterro comum existe manta de impermeabilização e/ ou cobertura de terra? 

19) Quem recebe os resíduos para reciclar? Para onde vai? 

20) Como os resíduos são transportados? 

21) Existem drenos e lagoas de chorume próximo ao aterro comum? 

22) Existe o afloramento de chorume? 
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APÊNDICE C – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM CATADOR 

1) Nome: 

2) Idade: 

3) Sexo: 

4) Escolaridade: 

5) Qual o seu local de moradia? Casa própria ou aluguel? A família tem quantos dependentes? 

A casa conta com água encanada, luz elétrica, calçamento e coleta de resíduos e esgoto? 

6) Quais os tipos de materiais recicláveis que são coletados com mais frequência para a 

comercialização? 

7) Quais os motivos para a seleção destes tipos de materiais durante a coleta? 

8) Qual a forma de organização dos catadores para a coleta dos materiais? 

9) Quais as formas de comercialização dos materiais? pagamento pelo(s) comprador(es)?  

10) O aterro comum tem muitos catadores? 

11) Qual o valor recebido por material e a renda mensal obtida? 

12) Quais as dificuldades enfrentadas no dia a dia? 

13) Você está vinculado a alguma cooperativa ou associação? Alguém aqui está?  

14) Você tem interesse em participar de uma possível associação ou cooperativa de catadores 

no município? 

15) Vocês utilizam algum tipo de equipamento de proteção? 

16) Vocês têm horário fixo de trabalho? 

17) Aqui tem mais catadores de que sexo? Você saberia dizer quantos de cada? Tem crianças 

também? 

18) Onde os recicláveis ficam armazenados? 

19) Quem são os compradores? De onde eles são? Eles vem com que frequência? 

20) A quanto tempo você trabalha na localidade? 
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APÊNDICE D – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM FUNCIONÁRIO PÚBLICO QUE 

ATUA NA COLETA E DISPOSIÇÃO FINAL DOS RSU  

1) Nome: 

2) Idade: 

3) Quantos dias por semana é feita a coleta de resíduos? 

4) O veículo realiza quantas rotas por semana? 

5) Qual a distribuição por bairro? 

6) O serviço atende somente a área urbana? Em que locais são feitas as coletas (urbano e 

rural)? 

7) Qual o horário de trabalho (manhã e tarde)? 

 
 


