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RESUMO 

As consequências ambientais e sociais provenientes da falta ou do mau gerenciamento dos 

resíduos sólidos urbanos (RSU) são preocupantes, visto que causam impactos ao meio 

ambiente e consequentemente afeta a qualidade de vida da sociedade. Diante disso, o 

presente trabalho torna-se de suma importância, uma vez que busca avaliar a adequação do 

atual local de disposição final de resíduos sólidos urbanos do município de Goiânia/GO. Para 

tal feito, foi realizado o levantamento dos instrumentos legais e normativos aplicados ao local 

em estudo, o levantamento dos tipos e quantidades de resíduos recebidos no local, além da 

aplicação do Índice da Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR) desenvolvida pela Companhia 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), e da avaliação da eficiência do sistema de 

tratamento de percolado existente no local. Os resultados mostraram, a partir dos dados a 

que se teve acesso, que a geração per capita de RSU para a cidade de Goiânia é de 0,68 

kg/hab.dia, estando assim abaixo da projeção feita no plano de gestão integrada de resíduos 

sólidos do município, que para o ano de 2018 era de 1,11 kg/hab.dia. No tocante à 

metodologia do IQR, a mesma permitiu classificar em inadequadas as atuais condições 

estruturais e operacionais do local de disposição final de RSU, visto que a nota obtida a partir 

de sua aplicação foi de 6,9. Já com relação ao sistema de tratamento de percolado, verificou-

se que o mesmo apresentou ineficiência no tratamento de alguns parâmetros, como o de DBO 

e o de nitrogênio amoniacal. Sendo assim é necessário que a prefeitura do município assuma 

junto à sociedade, o compromisso de melhorar as condições do atual local de disposição final 

de RSU. 

 

Palavras-chave: disposição final de resíduos, índice de qualidade de aterro de resíduos, 

resíduos sólidos urbanos, Goiânia. 
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1. INTRODUÇÃO 

A formação das cidades possui uma ligação direta com o surgimento dos primeiros 

locais de acúmulos de materiais oriundos das atividades humanas, visto que as populações 

iniciais não tinham conhecimento de como e/ou porque fazer uma disposição adequada dos 

resíduos. Assim, o aumento populacional, aliado ao uso de tecnologias de produção e 

incentivos ao consumo, intensificou a demanda por recursos naturais e consequentemente a 

geração de resíduos sólidos e sua concentração espacial. Essas ações se mantiveram até os 

dias atuais, tornando a disposição final de resíduos sólidos inadequados um dos principais 

problemas ambientais enfrentados por grande parte do planeta.  

Segundo a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), os resíduos sólidos podem 

ser classificados em diferentes tipos considerando-se a origem dos mesmos: domiciliares, de 

limpeza urbana, de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços, dos serviços 

públicos de saneamento básico, industriais, de serviços de saúde, da construção civil, 

agrossilvopastoris, de serviços de transportes e de mineração (BRASIL, 2010).  

Os resíduos sólidos urbanos, constituídos pelos resíduos domiciliares e os de limpeza 
urbana, representam um problema ambiental em qualquer sociedade que não esteja 
adequadamente atenta para as consequências de sua acumulação e que não adote 
medidas corretas de coleta, de transporte, de reciclagem e de destinação final 
adequada (SANTAELLA, 2014) 132 p. 

As consequências ambientais e sociais provenientes da falta ou do mau 

gerenciamento desses resíduos são preocupantes, uma vez que afetam a qualidade do solo, 

do ar, da água superficial e subterrânea, além de afetar o conforto e bem-estar da sociedade. 

Apesar de a PNRS está em vigor desde agosto de 2010, muitos municípios ainda 

encontram dificuldade no que diz respeito ao gerenciamento dos seus resíduos sólidos, seja 

por falta recursos financeiros ou por falta de planejamento, como é o caso do município de 

Goiânia. A cidade de Goiânia, capital do Estado de Goiás, possui pouco mais de 83 anos de 

fundação e ocupa uma área de 728,841 km² com uma população estimada de 1,4 milhão de 

habitantes, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2018). De acordo 

com o Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos do município de Goiânia 

(PMGIRS), foram coletadas em 2013, aproximadamente, 473.319 toneladas de resíduos 

(GOIÂNIA, 2016a). 

Conforme informações presentes no PMGIRS do município de Goiânia, a taxa de 

cobertura de coleta dos resíduos sólidos urbanos na zona urbana é de 100%, sendo esses 

resíduos coletados pela Companhia Municipal de Urbanização de Goiânia (COMURG) e 

encaminhados ao único local de disposição do município, o Aterro de Resíduos de Goiânia, 
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localizado na GO 060, km 03. É válido ressaltar que atualmente a COMURG também é 

responsável pela operação do mesmo. 

O aterro sanitário vem enfrentando uma grave problemática, desde sua criação (por 

ter sido instalado na mesma área onde anteriormente havia um lixão) até os dias atuais. 

Dentre os diversos aspectos ambientais e legais que não estão sendo respeitados, destacam-

se a ausência de licença ambiental de operação, o vencimento da licença ambiental de 

instalação para a área de expansão atual, problemas operacionais, monitoramento 

insuficiente das questões ambientais, falta de área para expansão futura, entre outros 

(MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, 2015). 

Visto isso, o presente trabalho torna-se de suma importância para a sociedade e para 

equilíbrio ambiental da área, uma vez que trata da avaliação da qualidade do local de 

disposição dos resíduos sólidos urbanos do município de Goiânia, relatando suas condições 

atuais e indicando os problemas presentes, sendo possível uma proposta para melhoria do 

serviço oferecido atualmente. 
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2. OBJETIVOS 

2.1  OBJETIVO GERAL 

Avaliar as condições do atual local de disposição final de resíduos sólidos urbanos do 

município de Goiânia/GO. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Avaliar o cumprimento dos instrumentos legais e normativos pertinentes; 

● Levantar os tipos e quantidades de resíduos recebidos no local em estudo; 

● Conhecer as atuais condições de operação e monitoramento do local; 

● Avaliar a eficiência do sistema de tratamento de percolado existente. 

 

  



Aplicação do IQR no local de disposição final de resíduos sólidos urbanos do município de Goiânia/GO 

14 
 

3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Como cita Frésca (2007, p. 29), “é importante ressaltar que o que vai transformar 

algum material em resíduo sólido, mais popularmente conhecido como lixo, é o fato de seu 

proprietário ou produtor considerá-lo como inútil ou indesejável, ou ainda, sem valor de uso”. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), instituída pela Lei Federal nº 12.305, 

de agosto de 2010, define resíduos sólidos como: 

Todo material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades 
humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se 
está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 
contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu 
lançamento na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso 
soluções técnicas ou economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia 
disponível. (BRASIL, 2010a, p. 11). 

No tocante à classificação dos resíduos sólidos, os mesmos podem ser classificados 

de diferentes formas, as quais se fundamentam em determinadas características e 

propriedades apresentadas pelo resíduo (CASTILHO JÚNIOR, 2003). No Brasil, a forma mais 

empregada é a estabelecida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), a partir 

da NBR 10.004 (ABNT, 2004), onde os mesmos são classificados de acordo com a sua 

periculosidade em: 

● Resíduos classe I – Perigosos: são todos aqueles que apresentam propriedades 

físicas, químicas e infecto contagiosas que possam afetar a saúde pública e o meio 

ambiente. 

● Resíduos classe II – Não perigosos: 

o  Classe II A - não inertes: são aqueles que não se enquadram nas classes I e 

II B, desta respectiva norma técnica, e apresentam propriedades como: 

biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade em água. 

o Classe II B - inertes: são aqueles resíduos que quando submetidos aos testes 

de solubilidade estabelecidos pela NBR 10.004 (ABNT, 2010), não afetam a 

potabilidade da água, excetuando – se os fatores de cor, turbidez e sabor, 

como consta no anexo H da mesma.  

Destaca-se que a PNRS também faz uso da classificação dos resíduos sólidos 

segundo a sua periculosidade, porém, a mesma se distingue da classificação estabelecida 
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pela NBR 10.004, uma vez que não diferencia os resíduos perigosos inertes dos não inertes 

(RODRIGUES, 2015).  

Contudo, a PNRS também classifica os resíduos sólidos quanto a sua origem: 

a) resíduos domiciliares: os originários de atividades domésticas em residências 
urbanas;  
b) resíduos de limpeza urbana: os originários da varrição, limpeza de logradouros e 
vias públicas e outros serviços de limpeza urbana;  
c) resíduos sólidos urbanos: os englobados nas alíneas “a” e “b”;  
d) resíduos de estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços: os gerados 
nessas atividades, excetuados os referidos nas alíneas “b”, “e”, “g”, “h” e “j”;  
e) resíduos dos serviços públicos de saneamento básico: os gerados nessas 
atividades, excetuados os referidos na alínea “c”;  
f) resíduos industriais: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais;  
g) resíduos de serviços de saúde: os gerados nos serviços de saúde, conforme 
definido em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do 
SNVS;  
h) resíduos da construção civil: os gerados nas construções, reformas, reparos e 
demolições de obras de construção civil, incluídos os resultantes da preparação e 
escavação de terrenos para obras civis;  
i) resíduos agrossilvopastoris: os gerados nas atividades agropecuárias e 
silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades;  
j) resíduos de serviços de transportes: os originários de portos, aeroportos, terminais 
alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira;  
k) resíduos de mineração: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 
beneficiamento de minérios; (BRASIL, 2010a, p. 16).  

 

3.2 ASPECTOS LEGAIS E NORMATIVOS 

3.2.1 Federal 

Tendo em vista que a disposição inadequada de resíduos sólidos é um dos principais 

problemas socioambientais enfrentados por grande parte dos municípios brasileiros, se não 

por todos, torna-se de extrema importância à elaboração e implantação de políticas públicas 

que visem à gestão e o gerenciamento destes resíduos, podendo assim cumprir, de certa 

forma, o estabelecido no artigo 225 da Constituição Federal (CF): 

Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum 
do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à 
coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
(BRASIL, 1988, p. 131). 

Diante deste cenário, foi instituída a Política Nacional de Resíduos Sólidos, Lei Federal 

nº 12.305, de agosto de 2010, que dispõe sobre os princípios, objetivos, instrumentos e 

diretrizes relacionadas à gestão integrada e ao gerenciamento de resíduos sólidos, incluindo 

os resíduos perigosos, nas diferentes esferas governamentais. Destaca-se na Lei a 

regulamentação da responsabilidade compartilhada entre os geradores de resíduos: 
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fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e os titulares dos 

serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos (BRASIL, 2010a). 

Dentre outros instrumentos da PNRS, evidencia-se, também, a elaboração de Planos 

de Resíduos Sólidos (PRS), impostos tanto para os níveis nacional, estadual e municipal, 

podendo este último ser realizado para um consórcio intermunicipal. Os mesmos também são 

obrigatórios para diferentes entidades da iniciativa pública e privada. Ressalta–se que os 

estados e municípios que não apresentarem seus PRS terão dificuldades em obter acesso 

aos recursos da União que visem à gestão dos resíduos sólidos (BRASIL, 2010a). 

Dessa maneira, a PNRS é um grande marco para a legislação ambiental brasileira, 

pois além de ser um excelente instrumento para se enfrentar os problemas socioambientais 

relacionados aos resíduos sólidos, a mesma complementa a Política Nacional do Meio 

Ambiente, Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981. 

Art. 2º. A Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria 
e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, no País, 
condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança 
nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendidos os seguintes princípios:  
I - ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio 
ambiente como um patrimônio público a ser necessariamente assegurado e protegido, 
tendo em vista o uso coletivo; 
II - racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar; 
III - planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais;  
IV - proteção dos ecossistemas, com a preservação de áreas representativas; 
V - controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras; 
VI - incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional 
e a proteção dos recursos ambientais;  
VII - acompanhamento do estado da qualidade ambiental;  
VIII - recuperação de áreas degradadas;  
IX - proteção de áreas ameaçadas de degradação;  
X - educação ambiental a todos os níveis do ensino, inclusive a educação da 
comunidade, objetivando capacitá-la para participação ativa na defesa do meio 
ambiente. (BRASIL, 1981, p. 1) 

Segundo Brasil (2010a), dentre outras políticas públicas federais que visam à 

preservação do meio ambiente, evidenciam–se, junto a PNRS, a Política Nacional de 

Educação Ambiental, Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999, a Política Federal de Saneamento 

Básico, Lei nº 11.445, de 2007 e a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, que dispõe sobre 

consórcios públicos. 

O Decreto Nº 7.404, de 23 de dezembro de 2010, vem regulamentar a Lei no 12.305, 

além de criar o Comitê Interministerial da PNRS, que possui finalidade de apoiar a 

estruturação e implementação da política, por meio da articulação dos órgãos e entidades 

governamentais, de modo a possibilitar o cumprimento das determinações, e o Comitê 

Orientador para a Implantação dos Sistemas de Logística Reversa, que é o instrumento de 

desenvolvimento econômico e social caracterizado pelo conjunto de ações, procedimentos e 



Aplicação do IQR no local de disposição final de resíduos sólidos urbanos do município de Goiânia/GO 

17 
 

meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, 

para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final 

ambientalmente adequada (BRASIL, 2010b). 

3.2.2 Estadual 

Os documentos legais e normativos estaduais podem apresentar instrumentos e 

diretrizes mais específicos, devido ao fato de a localização dos mesmos apresentar 

características socioambientais variadas.  

Em relação à gestão e ao gerenciamento dos resíduos sólidos no Estado de Goiás, 

destacam–se a Lei nº 13.583, de janeiro de 2000, que dispõe sobre a preservação e proteção 

ambiental dos reservatórios de água subterrânea no Estado, além de outras providências. O 

artigo 6 da mesma evidencia que, para o licenciamento de atividades potencialmente 

poluidoras como depósitos de combustíveis e aterros sanitários, se torna necessário a 

implantação de poços de monitoramento da qualidade da água, fato este que deve ser 

realizado juntamente com Agência Goiana de Meio Ambiente e Recursos Naturais, 

estabelecendo assim para a sua implantação, no seu artigo 6, às seguintes exigências: 

I - levantamento geológico, em escala adequada, que contenha: 
a) - descrição da geologia local; 
b) - determinação da direção e do sentido do fluxo de escoamento das águas 
subterrâneas do local; 
c) - localização dos poços de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas, 
no mínimo, de 3 (três); 
II - perfuração e implantação dos poços de monitoramento da qualidade das águas 
subterrâneas, como condição para o funcionamento; 
III - relatório final, com a descrição do perfil geológico dos poços de monitoramento, 
bem como dos seus elementos constitutivos, tais como: 
a) revestimento interno; 
b) filtro; 
c) pré-filtro; 
d) proteção sanitária; 
e) tampão; 
f) sistema de operação; 
g) selo; 
h) identificação dos poços; 
i) preparação dos poços para o monitoramento; 
j) sistemática do monitoramento da qualidade das águas subterrâneas, observada a 
legislação aplicável, bem como o intervalo de tempo em que será realizada a 
amostragem de controle e apresentado relatório à Agência Goiana de Meio Ambiente 
e Recursos Naturais. (Goiás, 2000, p. 2). 

Atualmente, o Estado também conta com a Lei nº 14.248, de julho de 2002, que dispõe 

sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos. Todavia, a mesma não vem sendo aplicada, 

pois ainda não se encontra regulamentada, influenciando assim o atual cenário nocivo da 

administração de resíduos sólidos do estado (GOIÁS, 2015). 
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Diante deste cenário preocupante, em 2014 o Conselho Estadual do Meio Ambiente 

(CEMAm) aprovou a Resolução nº 005, que tem por objetivo estabelecer critérios e 

procedimentos que simplifique o processo de licenciamento ambiental para aterros sanitários 

e área degradadas devido a disposição inadequada de resíduos, porém, a mesma é válida 

apenas para municípios de até 100 mil habitantes (GOIÁS, 2014). Entretanto, até o momento 

esta resolução não gerou um impacto significativo, pois grande parte dos municípios ainda 

dispõem seus resíduos em lixões. 

3.2.3 Municipal 

No tocante a legislação municipal da cidade de Goiânia, o Decreto nº 728, de 14 de 

março de 2016, é o que mais enfatiza as questões associadas aos resíduos sólidos urbanos 

(RSU), uma vez que regulamenta a Lei nº 9.498, de julho de 2014, que dispõe sobre a sobre 

a cobrança de preços públicos referente à coleta e destinação final dos RSU processados por 

grandes geradores e dá outras providências (GOIÂNIA, 2016b). 

Art. 3º Para os fins da Lei 9.498/2014 e deste Decreto, consideram-se Grandes 
Geradores de resíduos sólidos: 
 I - proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, 
de prestação de serviços, comerciais e industriais, entre outros, geradores de resíduos 
sólidos caracterizados como resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em volume superior a 200 (duzentos) litros 
diários;  
II - proprietários, possuidores ou titulares de estabelecimentos públicos, institucionais, 
de prestação de serviços, comerciais e industriais, dentre outros, geradores de 
resíduos sólidos inertes, tais como entulhos, terra e materiais de construção, com 
massa superior a 150 (cento e cinquenta) quilogramas diários, considerada a média 
mensal de geração, sujeitos à obtenção de Alvará de Aprovação e/ou execução de 
edificação, reforma ou demolição;  
III - condomínios de edifícios não residenciais ou de uso misto, cuja soma dos resíduos 
sólidos, caracterizados como resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), gerados pelas unidades autônomas que os 
compõem, seja em volume médio diário igual ou superior a 1.000 (mil) litros;  
IV - condomínios horizontais, geradores de resíduos sólidos caracterizados como 
resíduos da Classe 2, pela NBR 10.004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT). (Goiânia, 2016, p. 1 e 2) 

A Resolução COMURG nº 20, de 07 de julho de 2016, também se torna bastante 

relevante, pois dispõe sobre a regulamentação para a disposição de resíduos no aterro 

sanitário da cidade e apresenta critério e diretrizes relativas ao recebimento de resíduos da 

construção civil (RCC) e resíduos de serviços de saúde (RSS), estabelecendo também os 

preços cobrados por toneladas de resíduos recebidos. Um dos pontos importantes está no 

fato de que a partir da divulgação deste decreto, os geradores de RSS podem optar entre a 

COMURG ou uma das empresas privadas autorizadas a fazer a parte do gerenciamento de 

resíduos de RSS que envolvam a coleta e o transporte externo, o tratamento e a disposição 

final. Já a coleta e transporte dos RCC ficam a cargo do próprio gerador. (GOIÂNIA, 2016c). 
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3.2.4 Normas técnicas 

No tocante às normas técnicas estabelecidas pela ABNT, é importante destacar as 

que estão diretamente relacionadas à construção, operação e funcionamento de um aterro de 

resíduos. No Quadro 01 encontram-se apresentadas as principais normas relacionadas.  

Quadro 01 - Normas técnicas brasileiras relacionadas aos resíduos sólidos, com ênfase em aterro de resíduos 

Documento e ano de 
publicação  

Descrição do documento 

Normas gerais 

ABNT NBR 8419/1992 
Apresentação de projetos de aterros 

sanitários de resíduos sólidos urbanos. 

ABNT NBR 10004/2004 Classificação dos resíduos sólidos. 

ABNT NBR 10007/2004 Amostragem de resíduos sólidos. 

ABNT NBR 13895/1997 
Construção de poços de monitoramento e 

amostragem - Procedimentos. 

ABNT NBR 13896/1997 
Aterros de resíduos não perigosos - Critérios 

para projeto, implantação e operação. 

 

3.3 CARACTERIZAÇÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS 

Os RSU possuem características distintas e fortemente influenciadas por fatores 

culturais, sociais, econômicos, climáticos e demográficos. O conhecimento destes fatores é 

de extrema importância para que não se obtenha resultados equivocados durantes as 

análises das características físicas, químicas e biológicas dos RSU. As características físicas 

destacam-se como as mais importantes, visto que seu conhecimento está diretamente 

relacionado à melhor gestão e gerenciamento dos RSU. Perante o exposto, são propriedades 

físicas: a geração per capita, a composição gravimétrica, o peso específico aparente, o teor 

de umidade e a compressividade (IBAM, 2001). 

3.3.1 Geração per capita 

A geração per capita representa a quantidade de RSU produzida diariamente por um 

habitante. O conhecimento deste dado auxilia no dimensionamento de todo o sistema de 

limpeza urbana e ainda ajuda a entender os hábitos de consumo de determinada população.  

Segundo dados do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil (PRSB), realizado pela 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 
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2018), no ano de 2017 foram gerados diariamente no país o equivalente a 214.868 toneladas 

de RSU, resultando consequentemente em uma geração per capita de 1,035 kg/hab.dia. 

O Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS), elaborado o para estado de Goiás em 

2015, apresenta as estimativas da geração per capita para os municípios goianos segundo 

faixas populacionais (Tabela 01). 

Tabela 01 - Estimativa da geração per capita de resíduos sólidos urbanos, por faixa populacional, para o estado 
de Goiás 

Faixa populacional urbana para os 
municípios de Goiás (hab.) 

Geração per capita projetada de RSU 
(kg/hab.dia) 

Até 5.000 0,46 

5.001 a 10.000 0,46 a 0,52 

10.001 a 20.000 0,52 a 0,58 

20.001 a 50.000 0,58 a 0,67 

50.001 a 100.000 0,67 a 0,74 

100.001 a 200.000 0,74 a 0,80 

200.001 a 500.000 0,80 a 0,89 

500.001 a 1.300.000 0,89 a 0,99 

Fonte: Goiás, 2015. 

Conforme se observa na Tabela 01, a geração per capita estimada para municípios do 

porte de Goiânia encontra-se bastante próxima da média nacional obtida pela ABRELPE 

(2018). 

3.3.2 Composição gravimétrica 

No que diz respeito à composição gravimétrica, a mesma também pode ser apontada 

como outro dado primordial, pois apresenta o percentual de todos os componentes presentes 

em determinada massa de RSU, auxiliando assim na determinação do tipo de tratamento mais 

adequado que será empregado aos resíduos. Os estudos de composição gravimétrica 

realizados atualmente baseiam–se na NBR 10.007 (ABNT, 2004), que estabelece critérios 

para a realização da amostragem de resíduos sólidos.  

Segundo levantamento apresentado no PERS, com base em diferentes estudos 

realizados no estado de Goiás, os resíduos orgânicos correspondem, em média, a 60% dos 

resíduos gerados (Tabela 02). 
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Tabela 02 – Composição gravimétrica obtida para diferentes municípios goianos 

Município 
Composição gravimétrica (%) 

Orgânico Reciclável Outros 

Caldas Novas 59 31 10 

Chapadão do Céu 60 30 10 

Goianésia 68 24 08 

Goiânia 61 30 09 

Hidrolândia 64 32 04 

Pirenópolis 45 33 22 

Nerópolis - 28 - 

Média 60 30 10 

Fonte: Goiás, 2015. 

A composição gravimétrica obtida para os resíduos que chegam ao aterro sanitário de 

Goiânia, determinada pela Ribeiro et al. (2012 apud Goiânia, 2016a), é apresentada na Figura 

01. 

Figura 01 - Composição gravimétrica dos resíduos depositados no aterro de resíduos de Goiânia/GO 

 

Fonte: Goiânia, 2016a. 

3.3.3 Peso específico, teor de umidade e compressividade 

O peso específico aparente nada mais é do que a relação entre o peso do resíduo 

livre, sem nenhum tipo de compactação, e o volume ocupado pelo mesmo. Já o teor de 

umidade é quantidade de água presente na massa dos resíduos sólidos. Por fim, a 

compressividade é um parâmetro que mede a capacidade de redução do volume do resíduo, 

quando tal é sujeitado a uma pressão (FUNASA, 2015).  



Aplicação do IQR no local de disposição final de resíduos sólidos urbanos do município de Goiânia/GO 

22 
 

Informações relativas às características químicas e biológicas são de extrema 

importância, pois possibilitam à determinação de tecnologias de tratamento cada vez mais 

eficazes. Tem–se como características químicas de interesse: o poder calorífico, o potencial 

hidrogeniônico (pH), a composição química e a relação carbono/nitrogênio. Já em relação às 

características biológicas, as mesmas são definidas pela população microbiana e os agentes 

patogênicos presentes nos resíduos (IBAM, 2001). 

3.4 DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

Embora apenas a disposição final de resíduos sólidos urbanos em aterros sanitários 

seja considerada adequada ambientalmente, no Brasil, a maioria dos municípios ainda 

deposita seus RSU em aterros controlados ou lixões (BNDES, 2014). 

3.4.1 Lixão 

O lixão é uma forma inadequada de dispor os RSU, visto que se caracteriza apenas 

pela descarga dos resíduos no solo, sem a aplicabilidade de medidas de proteção ambiental, 

causando assim danos à saúde pública e ao meio ambiente. Nestes locais é frequente a 

presença de pessoas de todas as idades que trabalham como catadores, os quais estão 

constantemente expostos a agentes nocivos à saúde (ELK, 2007).  

3.4.2 Aterro controlado 

O que diferencia um aterro controlado de um aterro sanitário, é que este não dispõe 

de atributos como: impermeabilização do solo, podendo então contaminar o lençol freático; 

sistema de tratamento de percolado e lixiviado; e do biogás gerado. O método é preferível à 

opção do lixão, visto que o descarte do lixo não é realizado de maneira absolutamente 

desorganizada como no mesmo, mas levando em consideração os problemas ambientais 

gerados, sua qualidade é bastante inferior ao aterro sanitário (D’ALMEIDA; VILHENA, 2000). 

É importante observar que a PNRS não utiliza a nomenclatura de aterro controlado, 

pois segundo ela, se o aterro não é sanitário, então é identificado como lixão. Porém, esta 

definição é apresentada neste trabalho, pois muitos municípios brasileiros ainda consideram 

esta categoria que, com algumas melhorias, podem alcançar o patamar de aterro sanitário. 

Esta categoria de aterro de resíduos era inclusive respaldada pela NBR 8849/1985, 

“Apresentação de projetos de aterros controlados de resíduos sólidos urbanos”, mas foi 
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cancelada em 15/06/2015, visto que pela PNRS a nomenclatura deixou de existir, fazendo-se 

desnecessário existir uma Norma Técnica que regularmente o mesmo. 

3.4.3 Aterro sanitário 

De acordo com a NBR 8.419 (ABNT, 1992), aterro sanitário consiste em uma técnica 

de disposição de resíduos no solo, a qual faz uso de princípios de engenharia e normatização 

preconizada, que objetivam dispor a maior quantidade de resíduos na menor área possível, 

cobrindo os mesmos com uma camada de solo no final de cada expediente ou sempre que 

necessário, minimizando assim os impactos ambientais e os danos à saúde pública.  

Para o planejamento dos aterros sanitários existem normas estabelecidas pela ABNT. 

No que se refere aos critérios para projeto, implantação e operação, a NBR 13.896, fixa as 

condições mínimas, de modo a proteger as bacias hídricas próximas (superficiais e 

subterrâneas), e também os operadores das instalações e populações vizinhas (ABNT, 1997). 

Já a NBR 8.419 especifica os elementos principais e indispensáveis aos aterros 

sanitários, sendo eles, impermeabilização (base e superior), sistemas de drenagem 

(superficial, percolado e gases), sistema de tratamento do percolado, monitoramento 

(ambiental e geotécnico), manual de operação do aterro, bem como a definição do uso futuro 

da área após o encerramento das atividades (ABNT, 1992). Dentre esses elementos, destaca-

se o sistema de tratamento do percolado. 

3.4.3.1 Tratamento do percolado 

Os aterros de resíduos têm papel importante e necessário para o processo de descarte 

de rejeitos sólidos. No entanto, os resíduos armazenados liberam o chorume que, segundo a 

NBR 8.419, é o “líquido, produzido pela decomposição de substâncias contidas nos resíduos 

sólidos, que tem como características a cor escura, o mau cheiro e a elevada DBO” (ABNT, 

1992, p. 2). Esse líquido, acrescido da água de chuva, forma o percolado. 

A composição química do percolado é variável, pois depende muito dos tipos de 

resíduos que são depositados no aterro e da idade do mesmo. Para que se tenha um controle 

da situação torna-se necessário o gerenciamento ambiental do percolado, monitorando-se, 

dentre outros fatores, a qualidade e a quantidade de chorume produzida.  

Tratar corretamente o percolado é uma tarefa difícil, pois são muitos os fatores que 

interferem no processo como: volume muito variável, dependente da estação do ano; elevada 

carga orgânica; e resistência aos métodos convencionais de tratamento (CEMPRE, 2010). 
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Assim, operar uma estação de tratamento de percolado torna-se um desafio que necessita de 

muito estudo para que seja definida a melhor alternativa, levando em conta a segurança 

ambiental, adequação às exigências legais e garantia de qualidade do processo. Diante 

dessas premissas, há duas alternativas para o tratamento do percolado (TERA, 2017). 

No tratamento on site a construção, operação e manutenção do sistema é realizada 

no próprio aterro sanitário, com recursos próprios ou da empresa contratada. 

Consequentemente, o responsável pelo aterro assume todos os riscos operacionais, 

trabalhistas e ambientais. Já no tratamento off site, o processo de tratamento e monitoramento 

do percolado fica a cargo da empresa contratada. 

Dentre os tratamentos mais utilizados, destaca-se o tratamento biológico. O tratamento 

biológico é uma das alternativas mais econômicas e eficientes para a degradação da matéria 

orgânica de efluentes biodegradáveis e consiste em uma série de procedimentos nos quais a 

matéria orgânica é decomposta por microrganismos (aeróbios ou anaeróbios), gerando lodo 

destinado para o próprio aterro. Basicamente, o tratamento biológico reproduz os fenômenos 

que ocorrem na natureza, mas em menor tempo (SEGATO, 2000). 

Considerando que para o descarte direto da fração líquida tratada em um corpo hídrico 

receptor é preciso atender aos padrões de lançamento definidos na Resolução CONAMA 

430/2011, os principais parâmetros que devem ser avaliados são os apresentados no Quadro 

2. 

Quadro 02 - Padrões dos parâmetros para lançamento de efluentes em corpos hídricos 

Parâmetros Unidades CONAMA 430/2011 

pH a 25 °C - 5 e 9 

Sólidos Totais mg/L Remoção de 20% 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 20 

DBO mg/L O2 Remoção de 60% 

Fonte: Conama 430, 2011. 

A verificação dos parâmetros apresentados é de suma importância para analisar a 

eficiência do sistema de tratamento oferecido pela unidade em questão. 

3.4.3.2 Parâmetros  

pH 

O pH é definido como o logaritmo negativo da concentração de íon hidrogênio. Como 

a água produz tanto cátions de hidrogênio como ânions hidroxila, sempre existem certas 

quantidades de ambos os ânions em qualquer solução. Em uma solução com base o pH será 
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alto e em uma com ácido será baixo. O pH natural da água é 7. Para a existência de vida 

aquática nos corpos d’água, requer-se uma faixa de pH de 6 a 9, em geral. (JORDÃO E 

PESSOA, 2014). 

Sólidos 

Sólidos totais é a soma de todos os constituintes químicos dissolvidos na água. A 

principal aplicação da determinação dos sólidos totais é de qualidade estética da água potável 

e como um indicador agregado da presença de produtos químicos contaminantes. As 

substâncias dissolvidas podem conter íons orgânicos e íons inorgânicos (como o carbono, 

bicarbonato, cloreto, sulfeto, fosfato, nitrato, cálcio, magnésio e sódio) que em concentrações 

elevadas podem ser prejudiciais à vida aquática. (PARRON; MUNIZ; PEREIRA, 2011) 

Nitrogênio 

O nitrogênio está presente em águas residuárias sob quatro formas, que são o 

nitrogênio amoniacal, nitrogênio orgânico, nitrito e nitrato. Em águas residuárias domésticas, 

o nitrogênio está presente principalmente como nitrogênio amoniacal (em torno de 60%) e 

nitrogênio orgânico (em torno de 40%). Nitrito e nitrato ocorrem em pequenas quantidades, 

que representam menos de 1% do nitrogênio total, uma vez o esgoto doméstico não apresenta 

quantidade de oxigênio dissolvido suficiente à ação das bactérias nitrificantes. 

O nitrogênio presente em águas residuárias domésticas provem da atividade humana. 

O material fecal contribui com nitrogênio orgânico através das proteínas. Esta por sua vez, 

sofre a ação decompositora bacteriana com consequente liberação de nitrogênio amoniacal. 

O nitrogênio amoniacal em sua forma gasosa tem sido largamente citado como produto tóxico 

às algas, ao zooplâncton e aos peixes. A amônia gasosa presente no meio aquoso atua como 

inibidora da fotossíntese das algas, visto que a mesma possui a capacidade de atravessar 

membranas biológicas e alterar o sistema fotossintético. (NAVAL; COUTO, 2005) 

Demanda Bioquímica de Oxigênio - DBO 

Quantidade de oxigênio necessária para oxidação bioquímica. Na água residuária 

domestica bruta e decantada a maior parte da demanda bioquímica de oxigênio, é devida à 

matéria orgânica carbonácea. O teste da DBO é amplamente utilizado para determinar o 

potencial de poluição de águas residuárias domesticas e industriais, se forem despejadas em 

cursos d’água naturais em que existam condições anaeróbias. (SABESP, 1997) 

3.5 PANORAMA DA DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 
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De acordo com o ABRELPE (2018), o país vem apresentando uma evolução 

considerável no que diz respeito à disposição final ambientalmente adequada de seus RSU. 

No ano de 2017, aproximadamente 59,1% dos resíduos coletados foram destinados aos 

aterros sanitários, valor 0,1% maior se comparado com o ano de 2016. No entanto, quando 

se avalia a adequação do local de disposição final verifica-se que a maioria dos municípios 

ainda não possui um aterro sanitário (tabela 03). 

Tabela 03 - Quantidade de município por tipo de disposição final adotada em 2017. 

REGIÕES 

DISPOSIÇÃO FINAL - 2015 

BRASIL ATERRO 
SANITÁRIO 

ATERRO 
CONTROLADO 

LIXÃO 

NORTE 90 108 252 450 

NORDESTE 449 484 861 1794 

SUL 703 357 131 1191 

SUDESTE 817 634 217 1668 

CENTRO-OESTE 159 159 149 467 

BRASIL 2.239 1.772 1.559 5570 

Fonte: Adaptado de ABRELPE, 2018. 

 

No Estado de Goiás este cenário não é diferente. Segundo GOIÁS (2015), apenas 16 

municípios do Estado possuíam aterro sanitário devidamente licenciado pela Secretaria de 

Estado de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura Cidades e Assuntos 

Metropolitanos (SECIMA), ou seja, 93,5% dos municípios dispunham seus resíduos de 

maneira inadequada. No ano de 2017 houve uma redução no número de aterros sanitários 

licenciados - apenas 10 municípios (SECIMA, 2017). Observa-se que o município de Goiânia 

não está nesta relação. 

No município de Goiânia a disposição final dos RSU coletados ocorre em área 

localizada na Chácara São Joaquim, saída para Trindade. Até o ano de 1994 existia, neste 

mesmo local, o lixão da cidade que foi, então, adequado para a construção do aterro sanitário. 

Porém, desde o início de sua criação o mesmo já apresentava deficiências no sistema de 

tratamento de percolado, as quais foram observadas pelo órgão ambiental estadual em 1997, 

quando o aterro já era gerido pela companhia de urbanização de Goiânia (COMURG). 

Entretanto, isso não impediu que em 1998 fossem concedidas à COMURG, as licenças de 

instalação e de operação do aterro sanitário válidas até o ano 2000 (MINISTÉRIO PÚBLICO 

DE GOIÁS, 2015). 

Mesmo com o aterro apresentando diferentes problemas de operação durante seus 

anos de funcionamento, em 2008, devido ao fato de a capacidade do aterro estar próxima do 
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fim, concedeu–se a licença prévia e a licença de funcionamento para a ampliação de um novo 

maciço (MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS, 2015). Este fato aumentou de maneira 

significativa a área de poluição ambiental do aterro sanitário, visto que, a área de expansão 

não apresenta sequer um sistema de coleta de percolado. (GOIÂNIA, 2014)  

Por estes e outros motivos, em março de 2015, o município de Goiânia, a Companhia 

de Urbanização de Goiânia (COMURG), e a Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA), 

foram alvos de uma ação civil pública ambiental do Ministério Público do Estado de Goiás 

(MP-GO), que requeria a adequação das instalações, a melhoria de operação e a contínua 

manutenção e regularização ambiental das atividades desenvolvidas no aterro sanitário, para 

que assim, possam ser evitados todos os tipos de impactos ambientais oriundos da disposição 

final inadequada de RSU (MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS, 2015). 

Desde o início de sua criação até os dias atuais, o aterro de resíduos de Goiânia vem 

enfrentando vários problemas, oriundos de diversas causas, devido ao fato de que as 

características apresentadas atualmente pelo aterro divergem da definição estabelecida pela 

NBR 8.419 (ABNT, 1985) e pela PNRS, levando assim ao questionamento se o próprio pode 

ou não ser enquadrado como um aterro sanitário.  

Com relação especificamente ao tratamento do percolado, o mesmo é realizado no 

próprio local de disposição final. O tratamento biológico utilizado é constituído por três lagoas 

de estabilização (Figura 2), todas com dimensões de 40x80 m e profundidade de 5m. As duas 

primeiras lagoas são anaeróbias e a última facultativa. Após este pré-tratamento, o percolado 

é enviado à estação de tratamento de esgoto Dr. Hélio Seixo de Britto, para tratamento 

adequado. 

 

 

 

 

Figura 02 – Sistema de lagoas moduladas utilizadas no local de disposição final de resíduos do município de 

Goiânia.  

Fonte: Autoria Própria, 2018.  
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3.6 ÍNDICE DE QUALIDADE DE ATERRO SANITÁRIO 

Desde 1997 a Companhia de Saneamento do Estado de São Paulo (CETESB) faz uso 

de um instrumento técnico denominado índice de qualidade de aterro sanitário (IQR), o qual 

tem por objetivo avaliar, através de um questionário padronizado, todas as características 

socioambientais dos locais de tratamento e disposição final de RSU. Essa metodologia foi 

oficializada em 2012, trazendo consigo novos critérios de avaliação e classificação dos locais 

de disposição final de resíduos, como por exemplo, o monitoramento geotécnico do aterro, a 

verificação de episódios de queima de resíduos a céu aberto, a análise da vida útil do aterro 

e a ocorrências de restrições legais ao uso do solo (CETESB, 2018). 

Outra novidade desta metodologia está no fato que o enquadramento segundo 

condições controladas deixa de existir. Desta forma, os locais de disposição finais avaliados 

por meio do IQR são classificados, segundo os valores obtidos, em: 0,0 a 7,0 (condições 

inadequadas) e 7,1 a 10,0 (condições adequadas) (CETESB, 2018). Com isso, essa 

metodologia possibilita avaliar de maneira simples e rápida, se os locais de disposição final 

de RSU atendem ou não ao estabelecido na atual Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Os itens que devem ser avaliados por meio do IQR encontram-se apresentados na 

figura 03. 

 

 

 

 

Figura 03 - Índice de qualidade de aterros de resíduos - IQR 
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Fonte: CETESB, 2018. 
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4. METODOLOGIA 

4.1 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

O presente trabalho foi realizado no local de disposição final de resíduos sólidos 

urbanos do município de Goiânia/GO, localizado na Chácara São Joaquim, saída para 

Trindade. Situado nas coordenadas geográficas 16º39’01.57” S e 49º21”43.36” O, o local 

possui uma área total de 451 km² (Figura 04).  

Figura 04 - Imagem aérea do local de disposição final de resíduos sólidos do município de Goiânia/GO. 

  
Fonte: Google Earth, 2018. 

4.2 LEVANTAMENTO DOS INSTRUMENTOS LEGAIS E NORMATIVOS 

Inicialmente realizaram-se pesquisas bibliográficas a respeito da área de estudo, 

seguida pelo levantamento de toda legislação pertinente relacionada à gestão e 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos (RSU) no município de Goiânia/GO. Este 

levantamento foi realizado em sites de órgãos públicos, como o do Ministério do Meio 

Ambiente (MMA), do Palácio do Planalto, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), da Secretária de Meio Ambiente, Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e 

Assuntos Metropolitanos (SECIMA), da Prefeitura de Goiânia, da Agência Municipal de Meio 

Ambiente (AMMA) e da Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG). Também foram 

consultadas as normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) que estão 
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diretamente relacionadas ao assunto, servido assim como base para determinação dos 

critérios avaliados no presente trabalho. 

4.3 DETERMINAÇÃO DOS TIPOS E QUANTIDADES DE RESÍDUOS 

RECEBIDOS NO LOCAL EM ESTUDO 

Os dados referentes aos tipos e quantidades de resíduos recebidos no local entre os 

meses de outubro de 2017 e abril de 2018 foram fornecidos pela Companhia de Urbanização 

de Goiânia (COMURG).  

Como os quantitativos repassados abrangiam anos diferentes, para o cálculo da 

geração per capita dos RSU foi feita uma média da população estimada pelo IBGE para o 

município nos anos de referência, ou seja, 2017 e 2018. É valido ressaltar que foi adotada a 

população total do município devido ao fato de 100% das residências serem atendidas pelo 

sistema de coleta convencional, segundo informações disponibilizadas pela COMURG.  

Feito isso, determinou-se a média da quantidade de resíduos recebidos diariamente 

no local de disposição final e em seguida calculou-se a geração per capita do município 

através da Equação 1.  

𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =  
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑏𝑖𝑑𝑜 𝑛𝑜 𝑙𝑜𝑐𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑝𝑜𝑠𝑖çã𝑜 𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

𝑃𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑙𝑜 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑙𝑒𝑡𝑎 
            (Equação 1) 

4.4 VERIFICAÇÃO DAS ATUAIS CONDIÇÕES OPERACIONAIS E 

ESTRUTURAIS 

Com o objetivo de realizar a avaliação do local de disposição final em estudo, tomou-

se como referência a metodologia do Índice da Qualidade de Aterro de Resíduos (IQR) 

desenvolvida pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), que permite 

avaliar, a partir da aplicação de um questionário padronizado, as áreas de disposição final de 

resíduos.  

Para a aplicação desse questionário foram realizadas três visitas à área de estudo com 

o intuito de observar seus critérios de funcionamento e operabilidade. Todas as visitas foram 

acompanhadas por um funcionário da COMURG, a fim de se obter um maior conhecimento 

sobre as características do local, visto que não foi possível obter o projeto técnico de 

construção do local.   
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4.5 ANÁLISE DA EFICIÊNCIA DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 

PERCOLADO 

A fim de avaliar a eficiência do atual sistema de tratamento de percolado existente no 

local de disposição, foram coletadas quatro amostras a montante, ou seja, no ponto de entrada 

da primeira lagoa de estabilização, e quatro a jusante, ou seja, no ponto de saída da última 

lagoa de estabilização antes do tratamento, após o tratamento, totalizando, portanto, oito 

amostras. Importante observar que a coleta foi realizada no dia 22 de novembro, período 

chuvoso na região, o que pode ter influência na análise realizada. 

Após essa etapa, as amostras foram encaminhadas para o Laboratório de 

Saneamento da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Goiás para avaliação dos 

seguintes parâmetros: turbidez, pH, dureza, cloretos, condutividade, fósforo, sólidos totais, 

sólidos fixos, sólidos voláteis, nitrogênio, demanda bioquímica de oxigênio e demanda 

química de oxigênio.  

Para as análises foram utilizados os métodos propostos por Silva (2002), adotados 

como padrão dentro desta unidade acadêmica. É valido ressaltar a importância da análise de 

outros parâmetros, como os metais pesados, entretanto o laboratório utilizado não oferecia 

suporte para a realização desse tipo de análise. Todas as análises foram acompanhadas 

integralmente pelo técnico responsável do laboratório e utilizando de todos os recursos 

possíveis oferecidos pela instituição.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

O local de disposição final de resíduos sólidos urbanos do município de Goiânia, 

utilizado desde o ano de 1993, é composto por um maciço principal que atualmente está com, 

aproximadamente, 85 metros de altura, e duas áreas de expansão, onde uma delas está 

sendo utilizada para disposição de RCC. O local possui também escritório para trabalho 

interno de engenheiros e responsáveis; balança para controle da quantidade de resíduo; área 

direcionada a compostagem e viveiro, onde são cultivadas algumas espécies que são 

posteriormente distribuídas pela cidade em revitalizações de ambientes compartilhados; área 

onde são selecionadas madeiras oriundas do serviço podas; e bem como área das lagoas 

onde é realizado o tratamento do percolado. 

5.1 TIPOS E QUANTIDADES DE RESÍDUOS RECEBIDOS NO LOCAL 

 De acordo com informações prestadas pela COMURG, atualmente são recebidos no 

local resíduos domiciliares, de serviço de saúde (animais e públicos), de feiras, e de 

particulares (guias e contratos). O quantitativo médio mensal de RSU recebido no local 

(constituído pelos resíduos relacionados, com exceção dos de serviços de saúde), entre os 

meses de outubro de 2017 e abril de 2018, foi de 30.068 mil toneladas (Tabela 04). 

Tabela 04 – Quantitativo dos resíduos recebidos no local de disposição do município de Goiânia 

Resíduos 
2017 2018 

Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr 

Domiciliares (t) 30154,04 29554,44 31791,42 31791,42 25454,45 27153,83 23766,48 

Serviço de 
Saúde/Animais (kg) 

110,00 145,00 140,00 140,00 161,00 209,00 209,00 

Serviço de 
Saúde/Públicos (t) 

23760,00 31400,00 25500,00 25500,00 22790,00 26270,00 25800,00 

Feiras (t) 999250,00 825620,00 936090,00 936090,00 417470,00 403510,00 434740,00 

Particulares (t) 12036,00 12425,00 6900,00 6900,00 9040,00 7390,00 5805,31 

Animais (un) 36,00 77,00 69,00 69,00 28,00 23,00 59,00 

Fonte: COMURG (2017, 2018). 

Considerando a quantidade média de RSU recebida no local e a média da população 

de Goiânia para os anos de 2017 e 2018 - 1.490.950 habitantes, obteve-se uma geração per 

capita de RSU de 0,68 kg/hab.dia.  

𝐺𝑒𝑟𝑎çã𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎 =  0,68 
𝑘𝑔 𝑑𝑒 𝑅𝑆𝑈

ℎ𝑎𝑏.𝑑𝑖𝑎
                          (Equação 02) 
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Esse valor está abaixo da projeção feita para o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos do Munícipio de Goiânia (PMGIRS) que para o ano de 2018 era de 1,11 

kg/hab.dia. Tal valor pode ser justificado devido ao fato de a balança de pesagem dos resíduos 

existente no local ter sido encontrada em manutenção por diversas vezes, levando os 

funcionários a estimar a quantidade de resíduos que chegaram nos caminhões. Esta situação 

pode ser observada nos meses de dezembro de 2017 e janeiro de 2018. 

Outro fator que pode ter contribuído para a redução na geração de resíduos é a crise 

econômica vivenciada pelo país nos últimos anos. Segundo dados divulgados por Abrelpe, a 

redução na geração de resíduos entre o ano de 2015 e 2016 foi fruto da crise econômica que 

afetou o poder de compra da população e consequentemente diminuiu a geração de resíduos 

sólidos (CRUZ, 2017).  

5.2 APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE QUALIDADE DE ATERROS DE RESÍDUOS - 

IQR 

A seguir serão abordadas as observações feitas para cada item avaliado, observações 

estas que culminaram em sua respectiva nota.  

5.2.1 Estruturas de apoio 

Portaria, Balança e Vigilância 

O local de disposição final de RSU do município de Goiânia apresenta uma portaria 

(Figura 05) na qual se encontra um vigilante, responsável pelo controle de acesso ao local 

durante todo o período de funcionamento do mesmo, ou seja, 24 horas por dia. O local 

também faz uso de duas balanças para a pesagem dos resíduos (Figura 06), entretanto 

durante as visitas de campo realizadas, uma dessas balanças se encontrava inoperante como 

mostra a Figura 07. Todavia, segundo informações passadas pelo funcionário da COMURG, 

a única balança em funcionamento tem sido suficiente para a realização da pesagem dos 

resíduos que chegam à unidade. 
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Figura 5 - Portaria de acesso ao local de disposição final de RSU do município de Goiânia-GO. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Figura 6 - Balança utilizada na pesagem dos 
caminhões que transportam resíduos. Figura 7 - Balança em manutenção. 

  

Fonte: Autoria Própria, 2018. Fonte: Autoria Própria, 2018. 
 

Isolamento físico 

O isolamento físico do local é feito por cercas de arame farpado (Figura 08), entretanto 

durante as visitas de campo realizadas foi possível observar que não existe cerca em parte 

do perímetro do local de disposição, como visto na Figura 09. Observou–se também a falta 

de um portão na entrada, como mostra a Figura 10. Quando questionado sobre a falta desses 

elementos, o funcionário da COMURG respondeu que ambos foram arrancados, no caso da 

cerca, por um trator esteira quando o mesmo realizava o retaludamento do maciço, e no caso 

do portão, pelos caminhões que desciam do maciço em alta velocidade.  

 

Figura 8 – Cerca de arame farpado Figura 9 – Parte do perímetro sem cerca. 
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Fonte: Autoria Própria, 2018. Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

 

Figura 10 – Entrada sem portão. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Isolamento visual 

Quanto a este item foi possível observar a existência de falhas de vegetação ao longo 

do cinturão verde que circunda a área de disposição final de resíduos (Figura 11), tornando o 

isolamento visual insuficiente, não exercendo assim suas funções.   

 

 

Figura 11 – Parte do cinturão verde do local de disposição final de RSU do município de Goiânia 
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Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Acesso à frente de descargas 

As vias que levam até a frente de descargas (Figura 12) não são pavimentadas, 

todavia o alto grau de compactação do solo mantém as vias em boas condições até mesmo 

em dias chuvosos. 

Figura 12 – Acesso à frente de trabalho. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 
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5.2.2 Frente de trabalho 

Dimensões da frente de trabalho 

A grande quantidade de resíduos recebidos diariamente no aterro torna a suas frentes 

de trabalho muito dinâmicas, mudando constantemente de local e dimensão, o que dificulta a 

determinação exata de suas dimensões. Todavia, durante as visitas realizadas ao local, 

verificou-se que a mesmas apresentam dimensões suficientes para realização de suas 

operações adequadamente. Na Figura 13 é possível visualizar as duas frentes de trabalho do 

local. 

Figura 13 – Frentes de trabalho. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

Compactação dos resíduos 

Os resíduos são dispostos na superfície do maciço e logo em seguida são espalhados 

e compactados, de baixo pra cima, por um trator esteira. Este trator passa em média de 4 a 5 

vezes por cima dos resíduos, reduzindo assim o seu volume inicial (Figura 14). Como o aterro 

funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana, a compactação dos resíduos ocorre 

constantemente. 
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Figura 14 - Compactação dos RSU com a utilização de um trator esteira.  

 

Fonte: Autoria Própria, 2018.  

 

Recobrimento dos resíduos 

É realizado a cada dois dias e são utilizados resíduos da construção civil como material 

de recobrimento (Figura 15). A camada de cobertura varia de 18 a 20 cm de espessura.  

Figura 15 – Caminhões chegando com os RCC para realizar o recobrimento dos RSU. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018.  
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5.2.3 Taludes e bermas 

Dimensões e inclinações 

Segundo informações passadas pelo funcionário da COMURG, a inclinação utilizada 

nos taludes do maciço de resíduos é de 5 metros de altura para 5 de comprimento. Durante 

as visitas de campo verificou-se que os taludes estavam visivelmente estáveis, como ilustrado 

na Figura 16. 

Figura 16 – Inclinação dos taludes 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018.  

Cobertura de terra 

Após a finalização da célula de resíduo, é realizada a cobertura da mesma com uma 

camada de resíduos da construção civil e em sequência uma camada de solo que varia de 5 

a 7 cm de espessura.  

Proteção vegetal 

Foi verificado que não ocorre o plantio de gramíneas nas células finalizas e que as 

vegetações presentes em partes de algumas células nasceram por si só e mesmo assim não 
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é realizado manutenção dessa cobertura vegetal, como visto na Figura 17. Vale ressaltar que 

a falta de vegetação propicia a formação de erosões como a ilustrada na Figura 18. 

Figura 17 – Cobertura vegetal. 
Figura 18 – Erosão vista em um dos taludes do 

aterro. 

  

Fonte: Autoria Própria, 2018. Fonte: Autoria Própria, 2018. 
 

 

Afloramento de chorume 

Durante a realização das visitas de campo não foi identificado nenhum ponto de 

afloramento de chorume.  

 

5.2.4 Superfície superior  

Nivelamento da superfície 

Durante as visitas de campo realizadas ao local não foi verificado nenhum desnível 

significativo na superfície superior do maciço, como apresentado na Figura 19.  
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Figura 19 – Cobertura de uma célula finalizada. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018.  

Homogeneidade da cobertura 

A cobertura não apresenta homogeneidade, uma vez que o recobrimento dos RSU é 

feito com RCC e estes estão à amostra praticamente por toda a área.  

5.2.5 Estruturas de proteção ambiental  

Impermeabilização do solo 

A impermeabilização da base e laterais do local é feita com uma geomembrana de 

polietileno de alta densidade (2,0 mm). 

Profundidade do lençol freático (P) x Permeabilidade do solo (k) 

Como o solo se encontra impermeabilizado não se faz necessária à avaliação deste 

item, como consta no IQR.  

Drenagem de percolado 

O sistema apresenta a configuração espinha de peixe, onde drenos horizontais 

encaminham, por gravidade, o percolado gerado no maciço até as lagoas de tratamento do 

mesmo.  
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Tratamento de percolado 

O tratamento do percolado é realizado por 2 lagoas anaeróbicas e 1 facultativa, como 

visto na Figura 19. Entretanto o sistema não vem apresentando uma taxa de eficiência 

considerável no tratamento de alguns parâmetros, como consta no último relatório de 

monitoramento ambiental realizado em 2015. Este fator faz com que o chorume não possa 

ser lançado em um curso de água após seu tratamento, restando como alternativa a 

realização da recirculação do mesmo sobre o maciço.  

Todavia após um acordo entre a COMURG e a Companhia de Saneamento de Goiás 

(SANEAGO), este chorume está sendo enviado por caminhões pipa, após um tempo de 

detenção na última lagoa, para a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) Dr. Hélio Seixo de 

Britto, localizada no município de Goiânia-GO. Em troca a COMURG recebe o lodo gerado na 

ETE quando a mesma necessita do atendimento do descarte, visto que não é um ato 

constante. 

Figura 20 – Sistema de tratamento chorume. 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018.  

 

Drenagem provisória de águas pluviais 

Apesar de necessário, o local não faz uso de sistema de drenagem provisória de águas 

pluviais. 
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Drenagem definitiva de águas pluviais 

Foram identificados apenas alguns fragmentos do sistema de drenagem definitivo de 

águas pluviais ao longo do maciço, como visto nas Figuras 21 e 22, classificando assim o 

sistema como insuficiente. Esta classificação já vinha sendo feita nos dois últimos relatórios 

de monitoramento ambiental do local. 

Figura 21 – Fragmento do sistema definitivo de 
drenagem de água pluvial 

 

Figura 22 – Canaleta de coleta de água pluvial. 

 

  

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

 

 

Fonte: Autoria Própria, 2018. 

Drenagem de gases 

O biogás gerado a partir da degradação dos resíduos orgânicos é drenado e queimado 

através de um sistema convencional de chaminés de manilhas de concreto perfuradas, 

distribuídas sobre os drenos de chorume. Estes drenos acompanham a cota de elevação da 

frente de trabalho. Existe um total de 44 drenos de gases ativos no local, como o da Figura 

23. 

 

 

Figura 23 – Drenos de biogases.  
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Fonte: Autoria Própria, 2018.  

Monitoramento de águas subterrâneas 

No local existem 5 poços de monitoramentos, sendo 2 a montante da área de 

disposição, 2 a jusante e 1 próximo a terceira lagoa de tratamento de chorume. Segundo o 

funcionário da COMURG o monitoramento dessas águas é feito de tempos e tempos, 

entretanto a análise mais recente a que se teve acesso é a que consta no último relatório de 

monitoramento ambiental realizado em agosto de 2015. Neste relatório é enfatizado que a 

concentração de Chumbo (Pb) presente na água subterrânea dos poços monitorados está 

acima do estabelecido pela CONAMA 396/2008. Vale ressalta que essa observação já tinha 

sido feita no relatório de monitoramento de 2012. 

Monitoramento geotécnico 

Existem no local 5 piezômetros utilizados para efetuar tal monitoramento, todavia, de 

acordo com um dos funcionários da COMURG estes equipamentos estão em manutenção. É 

importante destacar que segundo o último relatório de monitoramento ambiental, em agosto 

de 2015 estes piezômetros não apresentavam condições para realizar o serviço de 

monitoramento piezométrico. Sendo assim a empresa responsável pelo relatório instalou 65 

novos marcos superficiais no local para a realização do monitoramento geotécnico. Quando 

questionado sobre tal instrumento o funcionário da COMURG não sobe passar nenhuma 

informação. 
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5.2.6 Outras informações 

Presença de catadores 

Não foi constatada a presença de catadores no local. 

Queima de resíduos 

Não foram observados sinais de queima de resíduos no local. 

Presença de vetores 

Durante todas as visitas de campo realizadas ao local observou-se a presença de uma 

grande quantidade de aves (Figura 24), dentre ela o Urubus da Cabeça Preta (Figura 25). Em 

um dos dias de visita observou-se a presença de cavalos próximos às lagoas de tratamento 

(Figura 26). Segundo informações passadas pelo funcionário da COMURG, os mesmos 

pertencem a um fazendeiro que reside próximo ao local e adentram na área devido ao fato de 

não existir cerca em parte do perímetro, fato este que foi comentado anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 – Presença de aves no local.   

Fonte: Autoria Própria, 2018.  

 

Fonte: Autoria Própria, 2018.  

 

Figura 25 – Presença de aves no local.   
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Recebimento de resíduos não autorizados 

O local só recebe resíduos autorizados.  

 

Recebimento de resíduos industriais 

O local não recebe este tipo de resíduo.  

 

Estruturas e procedimentos 

Como o local não recebe resíduos industriais não se faz necessária a avaliação deste 

item, como consta no IQR. 

 

5.2.7 Características da área 

Proximidades de núcleos habitacionais 

De acordo com a NBR 13.986/1997 a distância mínima entre a área útil de um aterro 

sanitário a núcleos populacionais deve ser de 500 metros, entretanto, como é possível 

observar na Figura 27, o local encontra-se a uma distância inferior à estabelecida pela norma.  

Fonte: Autoria Própria, 2018.  

 

Figura 26 – Presença de cavalos no local.   
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Fonte: Autoria Própria 

Proximidades de corpos de água 

Como a NBR 13.896/1997 não especifica a partir de onde se deve estabelecer a 

distância mínima de 200 metros entre um aterro sanitário e os de cursos d’água, adotou-se, 

como referência para análise deste subitem, a área útil do local em estudo. Com isso, é 

possível concluir, a partir da análise da Figura 26, que o local está relativamente próximo ao 

Córrego Caveirinha, afluente do Rio Meia Ponte, e responsável por parte do abastecimento 

de água do município de Goiânia. 

Vida Útil da área 

Com a vida útil do atual maciço chegando ao fim, se fez necessário a criação de duas 

áreas de ampliação (Figura 28). Com isso o local ganhou aproximadamente mais 15 anos de 

vida útil. Todavia, devido à rede de transmissão de energia que passa próximo a essas áreas, 

foi preciso o encerramento temporariamente de suas atividades, voltando assim a utilizar 

somente o atual maciço. Para que isso acontecesse foi necessário realizar o seu 

retaludamento, garantindo assim em torno de mais 5 anos de utilização do mesmo. Vale 

Figura 28 – Área de expansão 

Figura 27 – Delimitação da área do aterro. 
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ressaltar que durante as visitas de campo foi possível observar que a Enel Distribuição Goiás 

já está removendo a rede de alta tensão do local, garantindo que as áreas de ampliação sejam 

utilizadas em um futuro próximo.  

 

 

 

 

Restrições legais ao uso do solo 

Não há restrições 

 

5.2.8  Resultado da aplicação do IQR 

A partir das observações descritas anteriormente e com a utilização da metodologia 

do IQR – CETESB foi possível qualificar a atual situação do local de disposição final de RSU 

do município de Goiânia/GO. No quadro 03 encontram-se as notas atribuídas a cada um dos 

itens avaliados.  

 

Fonte: Goiânia, 2015. 

 

 

 

Figura 28 – Área de expansão do aterro. 
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ÍTEM SUB-ITÉM  AVALIAÇÃO PESO PONTO 

ESTR
U

TU
R

A
 D

E A
P

O
IO

 

1. PORTARIA, BALANÇA E 
VIGILÂNCIA 

SIM/SUFICIENTE 2 
2 

NÃO/INSUFICIENTE 0 

2. ISOLAMENTO FÍSICO 
SIM/SUFICIENTE 2 

0 
NÃO/INSUFICIENTE 0 

3. ISOLAMENTO VISUAL 
SIM/SUFICIENTE 2 

0 
NÃO/INSUFICIENTE 0 

4. ACESSO À FRENTE DE 
TRABALHO 

ADEQUADO 3 
3 

INADEQUADO 0 

FR
EN

TE D
E TR

A
B

A
LH

O
 

5. DIMENSÕES DA FRENTE 
DE TRABALHO 

ADEQUADAS 5 
5 

INADEQUADAS 0 

6. COMPACTAÇÃO DOS 
RESÍDUOS 

ADEQUADA 5 
5 

INADEQUADA 0 

7. RECOBRIMENTO DOS 
RESÍDUOS 

ADEQUADO 5 
0 

INADEQUADO 0 

TA
LU

D
ES E B

ER
N

A
S 

8. DIMENSÕES E 
INCLINAÇÕES 

ADEQUADAS 4 
4 

INADEQUADAS 0 

9. COBERTURA DE TERRA 
ADEQUADA 4 

4 
INADEQUADA 0 

10. PROTEÇÃO VEGETAL 
ADEQUADA 3 

0 
INADEQUADA 0 

11. AFLORAMENTO DE 
CHORUME 

NÃO/RAROS 4 
4 

SIM/NUMEROSOS 0 

SU
P

ER
FIC

ÍE SU
P

ER
IO

R
 

12. NIVELAMENTO DA 
SUPERFCÍE 

ADEQUADO 5 

5 

INADEQUADO 0 

13. HOMOGENEIDADE DA 
COBERTURA 

SIM 5 

0 

NÃO 0 

ESTR
U

TU
R

A
 D

E P
R

O
TEÇ

Ã
O

 A
M

B
IEN

TA
L 

14.IMPERMEABILIAÇÃO DO 
SOLO 

SIM/ADEQUADA  (NÃO 
PREENCHER ITEM 15) 

10 

10 
NÃO/INADEQUADA  
(PREENCHER ITEM 15) 

0 

15. PROF. LENÕL FREÁTICO 
(P) X PERMEABILIDADE DO 
SOLO (K;) 

P > 3 m, k > 10-6 cm/s 4 

----- 1 <=  P < <= 3m, k > 10-6 
cm/s 

2 

CONDIÇÃO INADEQUADA 0 

16. DRENAGEM DE 
CHORUME 

SIM/SUFICIENTE 4 
4 

NÃO/INSUFICIENTE 0 

17. TRATAMENTO DE 
CHORUME 

SIM/SUFICIENTE 4 
4 

NÃO/INSUFICIENTE 0 

Quadro 03 – Aplicação do IQR 
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18. DRENAGEM PROVISÓRIA 
DE ÁGUAS PLUVIAIS 

SUFICIENTE/DESNECES. 3 
0 

NÃO/INSUFICIENTE 0 

19. DRENAGEM DEFINITIVA 
DE ÁGUAS PLUVIAIS 

SUFICIENTE/DESNECES. 4 
0 

NÃO/INSUFICIENTE 0 

20. DRENAGEM DE GASES 
SUFICIENTE/DESNECES. 4 

4 
NÃO/INSUFICIENTE 0 

21. MONITORAMENTO DE 
ÁGUAS SUBTERRÂNEAS  

ADEQUADO 4 

1 INADEQUADO/INSUFC. 1 

INEXISTENTE 0 

22. MONITORAMENTO 
GEOTÉCNICO 

ADEQUADO 4 

1 INADEQUADO/INSUFC. 1 

INEXISTENTE 0 

SUBTOTAL 1 86 52 

ITEM SUB-ITÉM  AVALIAÇÃO PESO PONTO 

O
U

TR
A

S IN
FO

R
M

A
Ç

Õ
ES 

23. PRESENÇA DE 
CATADORES 

NÃO 2 
2 

SIM 0 

24. QUEIMA DE RESÍDUOS 
NÃO 2 

2 
SIM 0 

25. OCORRENCIA DE 
MOSCAS E ODORES 

NÃO 2 
0 

SIM 0 

26. PRESENÇA DE AVES E 
ANIMAIS 

NÃO 2 
0 

SIM 0 

27. RECIBIMENTO DE 
RESÍDUOS NÃO 
AUTORIZADOS 

NÃO 2 
2 

SIM 0 

28. RECIBIMENTOS DE 
RESÍDUOS INDUSTRIAIS 

SIM (preencher item 29) 
 X ----- 

NÃO (ir p/item 30) 

29. ESTRUTURAS E 
PROCEDIMENTOS 

SUFICIENTE/ADEQUADO 10 
----- 

INSUFICIENTE/INADEQUADO 0 

SUBTOTAL 2.1 10 6 

C
A

R
A

C
TER

ISTIC
A

 D
A

 Á
R

EA
 

30. PROXIMIDADES DE 
NÚCLEOS POPULACIONAIS 

>= 500m 2 

0 

<= 500m 0 

31. PROXIMIDADE DE 
CORPOS DE ÁGUA 

>= 200m 2 

0 
< 200m 0 

32. VIDA ÚTIL DA ÁREA 

<= 2ANOS   

----- 2 < x <= 5 ANOS   

> 5 Anos X  

33. RESTRIÇÕES LEGAIS AO 
USO DO SOLO 

NÃO   
----- 

SIM   

SUBTOTAL 3 4 0 
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Como o local não recebe resíduos industriais utilizou-se a seguinte equação para o 

cálculo do IQR.  

𝐼𝑄𝑅 =
(𝑆𝑢𝑏𝑡𝑜𝑡𝑎𝑖𝑠 1+2.1+3)

10
                           (Equação 03) 

 

Portanto,  

𝐼𝑄𝑅 =
61 + 6 + 0

10
= 6,9 

 

Deste modo, segundo a metodologia adotada, o local de disposição final de RSU de 

Goiânia/GO apresenta condições inadequadas quanto a suas características estruturais e 

operacionais.  

5.3 ANÁLISE DOS PARÂMETROS DO PERCOLADO 

A partir das análises feitas no laboratório de saneamento da Escola de Engenharia da 

Universidade Federal de Goiás, foram obtidos os resultados apresentados na tabela 05. 

Tabela 05 - Resultados das análises realizadas em laboratório. 

Parâmetros Unidades 

Pontos 

CONAMA 
430/2011 

Sem Trat (Lagoa 

Anaeróbia 01) 

Com Trat (Lagoa 

Facultativa) 

pH a 25 °C - 7,82 8,27 5 e 9 

Sólidos Totais mg/L 6.043 7.751 Remoção de 20% 

Nitrogênio Amoniacal  mg/L N 744,80 708,40 20 

DBO mg/L O2 27.000 12.000 Remoção de 60% 

 

De acordo com os resultados das análises verificou-se que os parâmetros pH e sólidos 

totais estão de acordo com o estabelecido pela CONAMA 430/2011; no entanto, a DBO 

apresentou eficiência de somente 44,4% estando assim em desacordo com resolução e, 

consequente, com Lei n° 8.544/1978 do Estado de Goiás, que determina remoção de no 

mínimo 80% da DBO. O valor de nitrogênio amoniacal também se encontra acima do 



Aplicação do IQR no local de disposição final de resíduos sólidos urbanos do município de Goiânia/GO 

53 
 

determinado pela CONAMA 430/2011. Tais fatos já haviam sido apontados nos últimos 

relatórios de monitoramento ambiental do local, mostrando assim que nada foi feito até o 

momento para corrigir tais deficiências do sistema de tratamento. (Figura 29) 

Figura 29 - Resultados das análises realizadas em 2015 no relatório de monitoramento ambiental realizado no 

local. 

 

Fonte: Goiânia, 2015. 

Observa-se pela figura 05, que a situação a qual se encontra o tratamento do percolado hoje 

no aterro de resíduos não é uma realidade recente, em 2015 pela análise realizada, já eram 

encontrados resultados semelhantes e com a falta de manutenção e cuidado com o mesmo, 

a qualidade do tratamento só vem piorando.  
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6. CONCLUSÃO 

Pode-se observar que a geração per capita de RSU calculada para o município de 

Goiânia (0,68 kg/hab.dia) se diferencia da estimada no Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos do Munícipio de Goiânia (PMGIRS) para o mesmo ano de referência, 

fato este que pode ter sido influenciado por diversos fatores como, por exemplo, o espaço 

amostral dos dados fornecidos pela COMURG.  

Já com relação à aplicação da metodologia do Índice de Qualidade de Aterro (IQR), 

foi possível avaliar a atual situação do local de disposição final de RSU do município de 

Goiânia/GO, onde o mesmo obteve a nota de 5,8, caracterizando assim suas condições em 

inadequadas.  

Verificou-se que o recobrimento dos RSU recebidos no local não está ocorrendo 

diariamente, atraindo uma grande quantidade de aves para sua área. Tal fato também 

influencia no forte odor liberado a partir da decomposição dos resíduos, causando transtornos 

à população do entorno, que se encontra a menos de 500 metros do local.  

Constatou-se também que a distância do local de disposição final ao Córrego 

Caveirinha é inferior a estabelecida pela NBR 13.896/1997. Tal circunstância é preocupante 

visto que o Córrego Caveirinha é afluente do Rio Meia Ponte, que abastece 48% dos 

habitantes de Goiânia. Outro ponto que causa preocupação é a fala de monitoramento 

geotécnico e das águas subterrâneas, os quais não são realizados constantemente.  

Com relação ao sistema de tratamento de percolado, no local o mesmo apresentou-se 

insuficiente para a remoção da DBO, mas o percolado é recolhido no aterro de resíduos e 

encaminhado para tratamento na estação de tratamento, entretanto, tal feito não é novidade 

para a COMURG, visto que tal informação consta no último relatório de monitoramento do 

ambiental do local, realizado no ano de 2015. 

Conclui-se que é necessário que a prefeitura do município assuma um compromisso 

junto à sociedade para que as condições inadequadas do local de disposição final de RSU 

possam ser corrigidas e melhoradas, assim fazendo jus a classificação do local como Aterro 

Sanitário. 
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