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APRESENTAÇÃO 
 

Este trabalho é resultado do convênio celebrado entre a Prefeitura Municipal de Maceió, através 

da Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió (SLUM) e a Universidade Federal de Alagoas 

(UFAL), celebrado em março de 2003, visando desenvolver os seguintes estudos: Plano de trabalho para 

elaboração do diagnóstico ambiental do atual vazadouro de Cruz das Almas; Definição das diretrizes do 

projeto do futuro aterro sanitário de Maceió e Definição de áreas indicativas para implantação do futuro 

aterro sanitário de Maceió. A definição de áreas foi desenvolvida em três etapas: a primeira envolvendo 

apenas o município de Maceió para áreas com mais que 70ha, a segunda envolvendo a região 

metropolitana meridional de Maceió, que abrange os municípios de Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, 

Santa Luzia do Norte, Satuba e Rio largo, também para áreas com mais de 70ha; e a terceira somente 

Maceió para áreas com menos de 70ha. 

No atual vazadouro verificou-se a necessidade de elaboração de um diagnostico sócio-ambiental 

de sua área de influência, que possibilite seqüencialmente o cadastramento e a incorporação dos recursos 

humanos adultos existentes no atual vazadouro (catadores) como parceiros na recuperação dessa área 

degradada, além de ações emergenciais para mitigação dos impactos ambientais tais como: delimitação e 

o cercamento total da área; cobertura dos resíduos; retaludamento; plantio de grama sobre os taludes; 

construção do sistema de drenagem de pé de talude para lixiviado; construção de tanques de coleta de 

lixiviado; construção de estrada de serviço; construção de sistema de drenagem de águas pluviais; 

construção do sistema de drenagem de gases; enriquecimento vegetal do solo; e posterior transformação 

da área em um Parque Sócio Ambiental. 

As diretrizes do futuro aterro tiveram como base um plano de gestão integrado de resíduos 

sólidos, com as seguintes ações: os resíduos de feiras livres encaminhados para a unidade de 

compostagem para produção de adubos destinados a parques, canteiros, jardins públicos e pequenos 

agricultores; os recicláveis deverão ser coletados nos pontos de entrega voluntária (PEVs) e 

encaminhados a centrais de triagem e enfardamento, cuja taxa de coleta seletiva deverá crescer 

gradativamente de 1% a 60%; os volumosos reaproveitáveis irão para distribuição e os inservíveis para o 

aterro sanitário; os resíduos de serviço de saúde deverão continuar sendo destinados a à valas sépticas na 

CINAL ou outra tecnologia igualmente adequada; os animais mortos serão destinados às valas sépticas 

localizadas na área do aterro sanitário e os resíduos domésticos e comerciais levados ao aterro sanitário, 

o qual deverá ter uma vida útil de 15 ou 20 anos e ocupar, respectivamente, áreas de 50ha e 70ha. 

 Para seleção de áreas foram levados em conta parâmetros técnico e legais tais como área urbana, 

construída, não construída e de interesse turístico, APA do Pratagy, área de influência do aeroporto e os 

centros de massa de coleta de resíduos sólidos, proximidade de rede viária e distância média de 
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transporte de resíduos sólidos; e parâmetros ambientais como altitude, declividade, geomorfologia, 

litologia, macromodelados, profundidade do nível estático, tipo de solo, e uso do solo e cobertura vegetal. 

Foram selecionadas na primeira etapa 7 áreas no município de Maceió com mais que 70ha, na segunda 

etapa, 4 áreas na região metropolitana, também com mais de 70ha; e na terceira etapa 5 áreas no 

município de Maceió com menos que 70ha. As áreas selecionadas no município de Maceió apresentam 

potenciais semelhantes às da região metropolitana, possíveis a receber um aterro sanitário, tanto do ponto 

de vista ambiental como de restrições técnicas e legais. Quanto ao acesso, apesar das áreas da região 

metropolitana apresentem melhores vias pavimentadas, quando houver problema nos trechos de percursos 

normal de tráfego dos veículos de transporte de resíduos sólidos, afere-se um aumento da distância de 

coleta próximo de 20Km, podendo esse fluxo adentrar pelo centro da cidade e via Fernandes Lima. 

Esse estudo não tem como objetivo indicar a área do futuro aterro sanitário de Maceió, 

mas sim selecionar áreas possíveis de receber tal empreendimento, tanto do ponto de vista 

técnico/ambiental como de impedimentos legais e outras restrições, que sirvam de subsídios 

técnicos para a tomada de decisão que deverá ser de responsabilidade do Instituto do Meio 

Ambiente de Alagoas (IMA/AL), ou outro órgão público igualmente competente. 
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1. INTRODUÇAO 

A convivência com questões complexas relacionadas à falta de habitação, trabalho, 

serviços de saúde e transporte, entre outras, é comum nas municipalidades. A medida em que os 

centros urbanos alcançam níveis elevados de desenvolvimento, traduzidos pelo acréscimo 

populacional, os problemas ligados à infra-estrutura de serviços e equipamentos urbanos tendem a 

se agravar. Dentre os aspectos mais importantes para garantir um nível aceitável de qualidade de 

vida, está a saúde pública, e a disposição final adequada de resíduos sólidos urbanos (RSU) é, 

portanto, uma questão de alta prioridade e importância para o setor.  

A complexidade da questão dos resíduos sólidos se faz pela quantidade e diversidade 

desses resíduos, diminuição dos locais de disposição e pela falta de uma gestão que integre 

qualidade de vida e uso racional dos recursos ambientais. 

Conforme Jucá (2003) apesar do imenso esforço em se reduzir, reutilizar e reciclar, os 

aterros sanitários ainda representam a principal destinação final dos resíduos sólidos, do mundo. 

E, pelo menos, enquanto novas tecnologias de destino final não surgirem como alternativa viável 

esta tecnologia é um constituinte essencial de qualquer sistema de manejo de resíduos sólidos. A 

Figura 1 mostra a evolução da destinação final dos resíduos sólidos urbanos no Brasil, onde se 

observa, a partir de 1995, uma redução na quantidade de resíduos depositados em lixões, um 

aumento de aterros controlados e sanitários como tratamento e destinação final de resíduos 

sólidos. 

 
Figura 1. Evolução da destinação final de resíduos sólidos no Brasil. 

Fonte: Jucá, 2003. 
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A carência de áreas para implantação de novos aterros sanitários, contudo, está 

aumentando sensivelmente, tanto pela rigidez na avaliação das regiões potenciais, quanto devido à 

expansão urbana, o que diminui ou elimina a disponibilidade para esse tipo de investimentos. 

Dessa forma, a disposição final dos RSU deve conciliar técnica de instalação, operação e 

destino final com um mínimo de comprometimento do meio ambiente, no local selecionado para 

aquele fim. Deve, ainda, obedecer a técnicas que atenuem ou eliminem os inconvenientes 

decorrentes do acúmulo desordenado dos resíduos sobre o solo.  

Maceió produz cerca de 1100 t.lixo/dia. O lixo coletado tem sido, a mais de três décadas, 

depositado em condições impróprias a mais de três décadas, no vazadouro de Cruz das Almas, 

ocupando uma área de 33 ha. Nele, foram identificados sérios problemas ambientais, aliados 

àqueles de ordem social, tais como: 

• Presença de catadores de lixo trabalhando em condições sub-humanas; 

• Ausência de cobertura dos RS ali depositados;  

• Existência de taludes de lixo descoberto de significativa altura e de elevada inclinação; 

• Presença de vetores e microvetores transmissores de doenças; 

• Presença de aves (urubus), eqüinos e suínos que se alimentam dos resíduos; 

• Ausência de redes de drenagem de percolado e de gases; 

• Possível contaminação do subsolo por inexistência de impermeabilização na base do 

vazadouro; 

• Emanação de odores desagradáveis (fogo, fumaça, etc); 

• Existência de área alagada, devido à inexistência de tanques de contenção de lixiviado, 

propiciando assim o acúmulo de percolado na base do vazadouro. 

 

Essas questões degradam o meio ambiente e comprometem a qualidade de vida da 

população circunvizinha. Nos últimos cinco anos, esforços têm sido direcionados para reverter 

esse quadro, tentando transformar o vazadouro em aterro controlado para minimizar os impactos 

causados, mas outro fator agrava a situação: a área do atual vazadouro chegou a exaustão, tendo 

condições de receber o lixo urbano por, no máximo, mais dois anos.  

Diante da situação a SLUM - Superintendência de Limpeza Urbana de Maceió – deparou-

se com a necessidade de escolher uma nova área para disposição do lixo urbano da cidade, 

utilizando a tecnologia do aterro sanitário.Um plano de disposição final de resíduos sólidos 
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envolve critérios de ordens técnicas, econômicas e ambientais, e exige uma equipe técnica 

multidisciplinar. Dentro desse âmbito, foi efetuado um convênio entre a Prefeitura Municipal de 

Maceió (através da SLUM) e a Universidade Federal de Alagoas (através do Grupo de Estudos de 

Resíduos Sólidos e Recuperação de Áreas Degradadas – GERSRAD), visando desenvolver um 

estudo de seleção de áreas para implantação do futuro aterro sanitário, assim como também suas 

diretrizes e um plano de recuperação da área degradada do atual vazadouro. 

Em Maceió a disponibilidade de áreas para implantação de novos aterros sanitários está 

cada vez mais crítica. Primeiro pela grande rigidez na avaliação das áreas potenciais visando a 

proteção ambiental e sanitária; segundo devido à expansão urbana, que diminui a existência de 

áreas de uso rural ou extensiva nas regiões metropolitanas, propícias a tais investimentos, em 

muitos casos eliminando-as. Dessa forma foram indicadas áreas capazes de fornecer uma vida útil 

de 20 anos para o futuro aterro sanitário de Maceió, das áreas indicadas, o Instituto do Meio 

Ambiente de Alagoas (IMA/AL) devera selecionar uma e as demais deverão ser preservadas para 

necessidades futuras. 

A proposta para o município Maceió é um Sistema Integrado de Destinação Final de 

Resíduos Sólidos, baseado nos princípios de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos, 

constituído das seguintes unidades: Coleta seletiva a partir de pontos de entrega voluntária (PEV); 

Centrais de Entulho e Volumosos (CEV); Parque Sócio Ambiental implantado na área degrada, a 

ser recuperada, do atual vazadouro onde funcionarão um Centro de Educação Ambiental (CEA), 

uma Central de Triagem (CT), uma Usina de Compostagem (UC), área para pratica esportiva, de 

lazer e convivência, uma casa de plantio de mudas e um mirante; um aterro sanitário a ser 

implantado em uma das áreas selecionadas o qual deverá contar com vala séptica para animais 

mortos (unidade de zoonozes), e um programa sócio ambiental direcionado aos catadores visando 

facilitar sua transição para a vida fora do vazadouro. 
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2. OBJETIVO 

 

O presente trabalho objetivou desenvolver as seguintes ações: 

 

1. Propor um plano de trabalho para elaboração do diagnóstico ambiental do atual vazadouro de 

Cruz das Almas; 

2. Apresentar as diretrizes para a destinação final dos resíduos sólidos do município para que 

possam ser elaborados os projetos executivos das unidades que comporão o sistema integrado 

de destinação final de resíduos sólidos do município de Maceió. 

3. Definir áreas indicativas para implantação do futuro aterro sanitário de Maceió, tanto no 

próprio município quanto na região metropolitana. 
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3. METODOLOGIA EMPREGADA 

Para a elaboração desse trabalho a metodologia adotada envolveu um levantamento de 

dados no que diz respeito ao município de Maceió e sua região metropolitana; consulta a órgãos 

públicos e a comunidade, além de itens específicos a cada objetivo, como descrito a seguir. 

 

3.1. LEVANTAMENTO DE DADOS E CONSULTA A COMUNIDADE E ÓRGÃOS PUBLICOS 

O levantamento de informações e legislação, bem como a coleta de dados relativos às 

condições edafo-climáticas e de estrutura antrópica e financeira do município de Maceió, no 

tocante ao gerenciamento de seus RSU, foram realizados através de consultas aos bancos de dados 

e acervos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), do Ministério do Meio 

Ambiente, do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL), da Companhia Alagoas 

Industrial (CINAL), da SLUM, da literatura específica e da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), além de consultas à sociedade civil e visitas de campo e sobrevôo de 

helicóptero.  

 

NORMAS TÉCNICAS BRASILEIRAS 

Com relação às recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), 

referentes a resíduos sólidos duas Normas devem ser destacadas: NBR 10.004 de 1987 e NBR 

13.896 de 1997. 

 Segundo a Norma ABNT - NBR 10.004 - Resíduos Sólidos (1987), são considerados 

resíduos sólidos os resíduos nos estados sólido e semi-sólido que resultam das atividades 

industrial, doméstica, hospitalar, comercial, agrícola, de serviços e de varrição, incluindo-se os 

lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles gerados em equipamentos e 

instalações de controle de poluição, bem como determinados líquidos cujas particularidades 

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

isto, soluções técnica e economicamente inviáveis, em face da melhor tecnologia disponível. Essa 

norma classifica os resíduos sólidos em: 

• resíduos classe I - perigosos: são aqueles que apresentam periculosidade, isto é, podem 

colocar em risco a saúde pública e/ou o meio ambiente, em função de suas propriedades 

físicas, químicas ou infecto-contagiosas; ou uma ou mais das seguintes características: 

inflamabilidade, corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade; 
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• resíduos classe II - não inertes: são aqueles que não se enquadram nas classificações de 

resíduos perigosos ou inertes. Podem apresentar propriedades tais como: combustibilidade, 

biodegradabilidade ou solubilidade em água; 

• resíduos classe III - inertes: quaisquer resíduos que, quando amostrados segundo a norma 

NBR 10.007 e submetidos a teste de solubilização segundo a norma NBR 10.006, atenderem 

aos padrões de potabilidade de água, excetuando-se os padrões de aspecto, cor, turbidez e 

sabor. 

 

Já a norma NBR 13.896 de 1997 (Aterros de resíduos não perigosos – critérios para projeto, 

implantação e operação) estabelece as condições mínimas exigíveis para projeto, implantação e 

operação de aterros de resíduos não perigosos, e determina que na avaliação das áreas para 

implantação desse empreendimento as seguintes considerações devem ser feitas: 

• topografia - fator determinante na escolha do método construtivo e nas obras de terraplenagem 

para a construção da instalação. São recomendados locais com declividades entre 1% e 30%; 

• geologia e tipos de solos existentes – são importantes na determinação da capacidade de 

depuração do solo e da velocidade de infiltração. Considera-se desejável a existência, no 

local, de um depósito natural extenso e homogêneo de materiais com coeficientes de 

permeabilidade inferior a 10-6 cm/s e uma zona não saturada com espessura superior a 3,0 m; 

• recursos hídricos – deve ser avaliada a possível influência do aterro na qualidade e no uso 

das águas superficiais e subterrâneas próximas. O aterro deve ser localizado a uma distância 

mínima de 200 m de qualquer coleção hídrica ou curso d’água; 

• vegetação – o estudo macroscópico da vegetação é importante, uma vez que ela pode atuar 

favoravelmente na escolha de uma área quanto aos aspectos de redução do fenômeno de 

erosão, da formação de poeira e transporte de odores; 

• acessos – fator importante em um projeto de aterro, uma vez que são utilizados durante toda 

sua operação; 

• tamanho disponível e vida útil – são fatores inter-relacionados. Recomenda-se uma vida útil 

mínima de 10 anos; 

• custos – variam conforme o tamanho do aterro e o método construtivo. É necessário a 

elaboração de um cronograma físico-financeiro para que a análise de viabilidade financeira 

seja possível; 
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• distância mínima a núcleos populacionais – deve ser avaliada a distância do limite da área 

útil do aterro a núcleos populacionais, recomendando-se que esta distância seja superior a 

500 m. 

A citada norma estabelece, ainda, os critérios que devem, obrigatoriamente, ser observados: 

• o aterro não deve ser executado em áreas sujeitas a inundações, com períodos de recorrência 

inferiores a 100 anos; 

• existência de uma camada natural de espessura mínima de 1,50 m de solo insaturado entre a 

superfície inferior do aterro e o nível máximo do lençol freático, medido durante o período de 

maior precipitação pluviométrica da região; 

• o aterro deve ser executado em locais onde haja predominância, no subsolo, de material com 

coeficiente de permeabilidade inferior a 10-5 cm/s; 

• os aterros só podem ser construídos em áreas de uso conforme legislação local de uso do 

solo. 

 

CONSULTA À SOCIEDADE E ÓRGÃOS PÚBLICOS 

Conforme previsto no convênio celebrado entre o GERSRAD e a SLUM, a consulta aos 

segmentos da sociedade fundamentou-se em duas reuniões ocorridas com o representante da 

Promotoria Coletiva do Meio Ambiente do Ministério Público de Alagoas (PCMA-MP/AL), 

através do Dr. Afrânio Roberto Pereira de Queiroz (22/04/2003 e 10/10/2003), bem como em seis 

reuniões abertas aos representantes de órgãos estaduais e municipais (16/04/2003, 14/05/2003, 

29/09/2003, 09/10/2003, 11/2003 e 01/2004), cujas atas estão contidas no Anexo 1. 

As reuniões abertas foram realizadas na Universidade Federal de Alagoas, as quais foram 

agendadas antecipadamente e os convites oficiais foram encaminhados através de ofícios, além de 

terem sido feitos contatos por telefone e e-mails para confirmação da presença dos representantes 

das entidades. Essas reuniões foram conduzidas a partir de um roteiro previamente elaborado, 

cujas pautas constam no Quadro 1. 

Com o objetivo de se propor um plano de gerenciamento Integrado que fosse efetivamente 

implantado, absorvido pela comunidade e que refletissem as verdadeiras ansiedades da população, 

foram realizados dois SIMPÓSIOS para ouvir a comunidade colher aspectos adicionais de seu 

interesse para término dos trabalhos. 
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Quadro 1. Pauta de reuniões abertas com o GERSRAD e os órgãos públicos. 

DATA PAUTA 
16/04/2003 - Apresentação dos objetivos da reunião e dos participantes presentes; 

- Exposição das propostas para o sistema integrado de transferência e 
destinação final dos RSU de Maceió; 

- Exposição de metodologia para uso de geoprocessamento visando a seleção de 
áreas para implantação do ASM; 

- Discussão com os participantes e elaboração dos encaminhamentos propostos. 
14/05/2003 - Apresentação dos objetivos da reunião e dos participantes presentes; 

- Apresentação dos encaminhamentos propostos na 1a reunião; 
- Novas propostas para o sistema integrado de transferência e destinação final 
dos RSU de Maceió; 

- Apresentação de resultados parciais da atualização das bases cartográficas de 
Maceió e do geoprocessamento visando à seleção de áreas para o ASM; 

- Discussão com os participantes e fechamento da apresentação do Simpósio, 
para apresentação publica dos resultados da primeira etapa do estudo. 

29/09/2003 - Apresentação dos objetivos da reunião e dos participantes presentes; 
- Apresentação dos encaminhamentos propostos no 1o Simpósio; 
- Apresentação do Relatório Parcial relativo aos estudos da região 
Metropolitana Meridional de Maceió 

-  Solicitação de dados de sondagens de poços da região metropolitana 
meridional de Maceió ao representante do IMA. 

09/10/2003 -  Apresentação dos objetivos da reunião e dos participantes presentes; 
- Apresentação dos encaminhamentos propostos na 3a reunião; 
- Discussão do 2o Relatório Parcial (Maceió e região Metropolitana de Maceió); 
-  Organização do “II Simpósio de Gerenciamento integrado para transferência 
e destino final de resíduos sólidos do município de Maceió”, para 
apresentação pública dos resultados da primeira e segunda etapa do estudo. 

07/11/2003 - Apresentação dos objetivos da reunião e dos participantes presentes; 
- Apresentação dos encaminhamentos propostos no 2a Simpósio; 
- Solicitação formal por parte da SLUM/PMM para elaboração de estudo de 
seleção de áreas para aterros com período de vida util de 15 anos. 

- Discussão inicial sobre as prováveis áreas adotando os mesmos parâmetros 
adotados nos estudos anteriores. 

14/01/2004 - Apresentação dos objetivos da reunião e dos participantes presentes; 
- Apresentação dos encaminhamentos propostos na 5a reunião; 
- Apresentação e discussão das áreas selecionadas na terceira etapa do trabalho; 
- Visita tecnica às áreas selecionadas. 
- Planejamento da apresentação publica conjunta das três etapas do trabalho. 
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Os dois Simpósios de “Gerenciamento Integrado para transferência e destino final dos 

Resíduos Sólidos Urbanos de Maceió”, organizados pelo GERSRAD, foram conduzidos no 

auditório do Ministério Público de Alagoas em 03/07/2003 e 13/10/2003 (Atas no Anexo 2), para 

que este plano de gerenciamento integrado refletisse as verdadeiras ansiedades da população e 

fosse efetivamente absorvido por ela e pelos órgãos técnicos e governamentais. A realização de 

tais simpósios foi amplamente divulgada por meio de correspondências oficiais aos vários 

segmentos da sociedade, bem como pelos meios de comunicação impressa e radio-televisiva. Em 

ambas as ocasiões, foi possível conhecer as necessidades locais e discutir aspectos adicionais para 

a conclusão dos trabalhos. 

Os convites e panfletos de divulgação desse simpósio (apresentados no Anexo 3) foram 

encaminhados às seguintes instituições: SLUM, SEMPMA, SMPD, IMA/AL; Associação 

Brasileira de Engenharia Sanitária em Alagoas (ABES/AL); Associação dos Moradores do São 

Jorge; Associação dos Moradores do Novo Mundo; Associação dos Moradores de Jacarecica; 

Associação Beneficente Social dos Moradores do Alto da Emater II; Associação dos Moradores 

de Ipioca; Associação do Conjunto Santa Ana; Associação dos Moradores de Riacho Doce; 

Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura em Alagoas (CREA/AL); Conselho Regional de 

Biologia (CRBio-5ª Região); Conselho Regional de Medicina em Alagoas (CRM-AL); Federação 

das Associações de Bairros de Maceió; Ordem dos Advogados do Brasil- Regional Alagoas 

(OAB/AL); PCMA-MP/AL; Empresa Brasileira de Infra-estrutura aeroportuária (INFRAERO); 

Empresa Alagoana de Turismo (EMATUR); Câmara dos vereadores; Secretaria Estadual de 

Planejamento (SEPLAN); Conselho Municipal de Proteção Ambiental (COMPRAM); Conselho 

Estadual de Proteção Ambiental (CEPRAM); Centro de Ensino Superior de Maceió (CESMAC); 

Faculdade de Administração de Alagoas (FAA); Faculdade de Alagoas (FAL), além de todos os 

departamentos da UFAL. 

 

A condução dos simpósios seguiu o seguinte roteiro: 

 

a) Exposição dos conceitos básicos para entendimento das diferenças entre vazadouro, 

aterro semi-controlado, aterro controlado e aterro sanitário; 
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b) Apresentação dos requisitos/diretrizes do projeto para o futuro aterro sanitário de 

Maceió; 

c) Explanação sobre a problemática e contexto ambiental da disposição dos resíduos 

sólidos urbanos em geral e de Maceió na forma de vazadouro, em especial do vazadouro 

de Cruz das Almas; 

d) Apresentação das premissas para a execução do diagnóstico e recuperação da área 

degradada do vazadouro de Cruz das Almas; 

e) Apresentação da metodologia e critérios adotados para a seleção de áreas para a futura 

implantação do aterro sanitário de Maceió; 

f) Apresentação dos resultados preliminares sobre a seleção de áreas para o aterro 

sanitário de Maceió; 

g) Intervalo para o café; 

h) Discussão com os representantes da sociedade presentes no Simpósio (2 horas). 

 

A apresentação pública do trabalho completo, envolvendo as três etapas do processo de 

seleção de áreas foi feita na reunião do Conselho Municipal do Meio Ambiente (COMPRAM), na 

reunião do Conselho Estadual de Meio Ambiente (CEPRAM) e na reunião da Câmara dos 

vereadores de Maceió. 

 

A condução das apresentações nesses órgãos seguiu o seguinte roteiro: 

 

a) Apresentação dos objetivos do convênio celebrado entre a UFAL e SLUM/PMM; 

b) Apresentação do Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos desenvolvido no 

Convênio; 

c) Apresentação da metodologia e critérios adotados para a seleção de áreas para a futura 

implantação do aterro sanitário de Maceió; 

d) Apresentação dos resultados sobre a seleção de áreas para o aterro sanitário de Maceió ; 

e) Discussão com os presentes. 
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3.2. PLANO DE ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO VAZADOURO 

As premissas para elaboração do diagnóstico ambiental e recuperação da área degradada 

do atual vazadouro de Maceió, em Cruz das Almas, basearam-se nas normas e dados técnicos 

(ABNT/NBR) referentes a encerramento de aterros, recuperação de áreas degradadas e 

reintegração social, assim como também às características e necessidades locais discutidas com 

representantes da SLUM, SMPD, SEMPMA e IMA/AL. 

O plano fundamentou-se em quatro frentes de ação. A primeira consistiu no levantamento 

sócio-ambiental do vazadouro, a segunda na definição das obras a serem implementadas para 

minimizar os impactos ambientais e sociais existentes. A terceira corresponde à definição do 

processo de estabilização da biomassa aterrada e dos efeitos provocados sobre os meios físico, 

biótico e antrópico. A quarta ação reflete a transformação da área do atual vazadouro num Parque 

Sócio Ambiental. Tais proposições foram apresentadas e posteriormente rediscutidas com a 

população local, durante os simpósios (mencionados no item 3.1.). Os parâmetros considerados 

são descritos a seguir. 

 

3.2.1. LEVANTAMENTO SÓCIO-AMBIENTAL DA ÁREA DO ATUAL VAZADOURO 

O levantamento sócio-ambiental da área do vazadouro foi desenvolvida em três etapas: 

caracterização do mesmo, levantamento sanitário e social, e caracterização do percolado gerado 

no vazadouro. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO VAZADOURO 

A caracterização do vazadouro consistiu basicamente em um levantamento histórico e das 

características físicas e sanitárias da área, enfocando sua localização, sua influência na bacia 

hidráulica em que está inserido. A princípio foi identificada e delimitada a bacia hidrográfica do 

na qual o vazadouro está inserido utilizando a base cartográfica da Prefeitura Municipal de 

Maceió, folha 04, escala 1:10.000. Depois foram realizados levantamentos na literatura e em 

campo, através de visitas quinzenais ao vazadouro de Cruz das Almas e seu entorno, onde foram 

mapeados as principais interferências ambientais, tais como possibilidade de contaminação dos 

recursos hídrico superficiais e de sub-solo, infra-estrutura existente no vazadouro, características 

pedológica e sanitária da biomassa, etc, e observando também o que consta na literatura a esse 

respeito. Paralelamente foi elaborada uma documentação fotográfica. 



 

 

14

LEVANTAMENTO SOCIAL 

O levantamento social foi desenvolvido de um levantamento da atividade de catação e das 

ações sociais existentes no vazadouro e a partir da aplicação de questionários (anexo A) à 

população circunvizinha e aos catadores que vivem do lixo para levantar suas condições sócio-

econômicas, sanitárias e a freqüência de ocorrência de doenças. Entrevistou-se 40 pessoas de três 

áreas distintas denominadas de: 

Área I: o próprio vazadouro, onde foram entrevistados 10 pessoas; 

Área II: área conhecida com “ Favela do Lixão”, onde foram entrevistados 20 pessoas; 

Área III: área próxima a lagoa de lixiviados, onde foram entrevistados 10 pessoas. 

 

Os dados obtidos inventariados, colocados em um banco de dados, mapeados e analisados. 

A Figura 2 mostra a localização das áreas onde foram aplicados os questionários.  

 

 
Figura 2. Indicação das áreas onde foram aplicados os questionários. 

 

CARACTERIZAÇÃO DOS LÍXIVIADOS 

A escolha da configuração mais adequada para um sistema de tratamento de lixiviados é 

uma tarefa bastante árdua, pois a composição desse líquido varia tanto em relação ao tempo, 

quanto com relação às diferentes composições de resíduos sólidos encontrados nos aterros. Além 
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disso, outra dificuldade, é a obtenção de parâmetros físico-químicos dos líquidos percolados que 

sejam representativos da massa de resíduos aterrada. Assim, para o projeto de um sistema de 

tratamento de lixiviados, deve-se focar a adequação das soluções existentes, com as características 

de geração e composição do líquido percolado do local. 

A caracterização dos lixiviados do vazadouro de Cruz das Almas foi feita com base em 

amostras que foram coletadas quinzenalmente nos meses de dezembro de 2003, janeiro e 

fevereiro de 2004. Como o vazadouro recebe resíduos desde a década de 60 e como as 

características do lixiviado variam em função da idade do aterro, foram coletadas amostras de 

lixiviados representativos novos e velhos. Os lixiviados foram coletados em quatro pontos: 

 
. Ponto 1: dentro de uma célula nova, onde utilizou-se uma enxada para a abertura de da célula e 

retirada do líquido; 

. Ponto 2: no poço de extração de gás existente, da uma célula nova. 

. Ponto 3: no dreno do pé de uma célula, tendo o líquido passado por toda a massa de resíduos e 

saído na vala de pé de talude;  

. Ponto 4: na lagoa de lixiviados existente na base do vazadouro.  

 
Analisou-se também a água de um açude a fim de observar se há contaminação deste 

através do escoamentos de percolado já que este açude localiza-se próximo a lagoa de lixiviado do 

vazadouro de Maceió. Para isto, foram coletadas amostras quinzenais nos meses de janeiro e 

fevereiro de 2004. 

 
 As Figuras 3 e 4 mostram os pontos de coleta de lixivados. 
 

     
Figura 3. Coleta de lixiviados na célula e poço de extração de gás da célula. 
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Figura 4. Coleta de lixiviados no dreno de pé de célula e na lagoa de lixiviados 

 

Para a determinação das características deste material foram realizadas análises físico-

químicas para os seguintes parâmetros: pH, demanda química de oxigênio (DQO), ácidos voláteis 

totais (AV), alcalinidade total (AT), alcalinidade intermediária (AI), alcalinidade parcial (AP), 

sólidos totais (ST), sólidos fixos (SF), sólidos voláteis (SV), e nitrogênio amoniacal (N-NH4
+). 

As análises foram realizadas no Laboratório de Saneamento Ambiental (LSA) no Núcleo de 

Pesquisas Tecnológicas (NPT) da Universidade Federal de Alagoas (UFAL).  

As concentrações de ácidos voláteis foram medida por titulação direta, segundo 

procedimentos descritos por Dilallo & Albertson (1961) e a metodologia descrita por Ripley et. 

al. (1986) foi utilizada para as análises de alcalinidade como CaCO3. As demais análises foram 

realizadas segundo “Standard Methods for the Examination of the Water and Wastewater” (1985). 

 

3.2.2. DEFINIÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO 

Foram definidas considerando-se as condições físicas, sociais e ambientais do atual 

vazadouro de Maceió, as quais foram identificadas no levantamento realizado através de visitas de 

campo e sobrevôo de helicóptero na área, refutou-se a hipótese de remoção dos resíduos ali 

depositados e optou-se, então, pela regularização e adequação sócio-ambiental do vazadouro. Tais 

avaliações foram registradas fotograficamente.  

Para o calculo da vazão de lixiviado formado considerado-se o vazadouro depois de 

encerrado, ou seja, implantando-se camada de recobrimento de maior espessura para maior 

impermeabilização e menor infiltração da água da chuva na massa de resíduos. Isso diminui o 

volume de percolado, que foi quantificado através do Método do Balanço Hídrico. Para tanto, 

dados da estação pluviométrica de Maceió foram considerados para estimar a vazão de água 
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infiltrada no solo, a qual gera o percolado. Assim, baseando-se no fato de que parte da água total 

precipitada sobre a área do vazadouro retorna à atmosfera por evapotranspiração e parte escoa 

superficialmente, o restante que se infiltra pode ficar retido na camada de cobertura ou produzir 

um fluxo de percolação quando atinge a saturação desta camada, como ilustrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5. Balanço hídrico considerado na formação de lixiviado. 
 

O valor mensal de vazão de percolado a ser gerado foi calculado através da equação 1.  

Qm = PER . A ............................................................................................................... eq. 1 

onde: Qm = vazão mensal de percolados, m3/s; 

A : Área útil média do aterro, ha. 

PER = altura mensal de percolado calculada, m3/s.ha 

PER = (1-C) x (P – ET) ………………………………….…………………… eq. 2 

Onde: C : Coeficiente de Escoamento Superficial da bacia  

P : Precipitação da média mensal, m3/s.ha  

ET: Evapotranspiração potencial média mensal, m3/s.ha 

 

3.2.3. MONITORAMENTO DA ÁREA 

Critérios técnicos e ambientais também permitiram propor parâmetros físico-químicos e 

biológicos que deverão ser monitorados para acompanhar o recalque da massa aterrada no 

vazadouro e a estabilização (física, química e biológica) dos taludes, bem como a possível 

contaminação dos recursos hídricos superficiais e de sub-solo, local e circunvizinho.  
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A eliminação de gases também deverá ser estudada tanto do ponto de vista da saúde 

pública quanto bioenergético, visando seu provável aproveitamento como combustível caso seja 

viável. Para tanto, sugere-se que parcerias permanentes sejam mantidas com laboratórios de 

Pesquisa da UFAL e outras instituições locais, como o IMA/AL, o Instituto Brasileiro de Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) em Alagoas, a Universidade de Ciências 

da Saúde de Alagoas (UNCISAU), entre outros. 

 

3.2.4. TRANSFORMAÇÃO DO VAZADOURO EM PARQUE SÓCIO AMBIENTAL 

 Essas ações foram desenvolvidas direcionadas aos recursos humanos ali existentes com 

programação de ações que possibilitem a incorporação dos catadores como parceiros na 

recuperação do vazadouro, através de atividades economicamente sustentáveis, como a tecnologia 

na produção de flores e plantas ornamentais, produção de composto orgânico, triagem e 

enfardamento de material reciclável, capacitação e treinamento dos catadores para essas 

atividades, para que eles não se desloquem para o futuro aterro sanitário. Outra intenção foi a de 

instalar estruturas para o desenvolvimento de práticas esportivas, de lazer e convivência, não só 

para os catadores, como para toda comunidade Maceioense. 

 

3.3. DEFINIÇÕES DAS DIRETRIZES DO FUTURO ATERRO SANITÁRIO 

Para definir as diretrizes do futuro ASM, considerou-se tanto as normas e dados técnicos 

exigidos pela legislação para a implantação de um projeto de engenharia de AS, quanto as 

características e necessidades locais, visto que a destinação final de diferentes RS e locais possui 

suas próprias especificidades. No caso do município de Maceió, uma das principais preocupações, 

por exemplo, é a proteção dos recursos hídricos, levando-se em consideração a distância do lençol 

freático e dos corpos d’água superficiais. 

Assim, GERSRAD discutiu com o corpo técnico da SLUM, da Secretaria Municipal de 

Proteção do Meio Ambiente (SEMPMA) e IMA/AL, um plano de gestão de RSU para Maceió. 

Esse plano levou em consideração o “Diagnóstico de Resíduos Sólidos de Alagoas” (Jucá, 2002). 

Tal estudo envolveu 42 municípios do Estado de Alagoas, incluindo Maceió, e foi realizado no 

período de Outubro/2001 a Fevereiro/2002 por solicitação do IMA/AL. 

O sistema integrado de gerenciamento de RS de Maceió prevê a implantação gradativa da 

coleta seletiva dos RSU com conseqüente aumento do volume desse material, bem como a coleta 
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diferenciada dos resíduos de feiras-livres e mercados (RFM), de construção civil e demolição 

(RCD), de serviços de saúde (RSS), de capinas, podas e varrição (RCPV), e de recicláveis, 

volumosos, domiciliares e comerciais. Além disso, sugere um sistema integrado de gerenciamento 

de RS, baseado nos princípios de redução, reutilização e reciclagem dos resíduos.  

Todos os parâmetros analisados foram posteriormente apresentados e rediscutidos com a 

comunidade Maceioense, durante os simpósios mencionados no item 3.1. Tais parâmetros são 

descritos a seguir. 

 

3.3.1. PERÍODO DE VIDA ÚTIL DO FUTURO ATERRO SANITÁRIO 

Definido durante as reuniões abertas com representantes dos órgãos governamentais, em 

função da disponibilidade de área atual e futura, volume de lixo gerado e fatores operacionais. 

 

3.3.2. PREVISÃO DE POPULAÇÃO PARA O PERÍODO DE VIDA ÚTIL DO ATERRO 

 As projeções do crescimento da população de Maceió e dos municípios que da região 

metropolitana meridional (Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, Santa Luzia do Norte, Satuba e Rio 

Largo) foram obtidas através dos censos fornecidos pelo IBGE (2000), relativos aos anos de 1960, 

1970, 1980, 1991, 1996 e 2000. Aos dados de Maceió foi aplicado um estudo estatístico baseado 

no princípio dos mínimos quadrados, analisando-se as hipóteses de crescimento linear (progressão 

aritmética, PA) e exponencial (progressão geométrica, PG). Determinou-se, finalmente, as 

equações das curvas e calculou-se o coeficiente de correlação linear para verificar o melhor ajuste. 

Além dessas hipóteses, também realizou-se a estimativa da população pelo índice de crescimento 

anual indicado pelo IBGE (2000) para a cidade de Maceió, Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, 

Santa Luzia do Norte, Satuba e Rio Largo. A definição do método adotado para essa estimativa 

ocorreu durante a apresentação desses estudos nas reuniões abertas aos órgãos governamentais, 

como SLUM, SEMPMA, SMPD e IMA/AL. 

 

3.3.3. ESTIMATIVA DA GERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

A estimativa da quantidade de resíduos gerados ao longo dos anos baseou-se na 

composição gravimétrica e índice per-capita, apresentado no Diagnóstico de Resíduos Sólidos de 

Alagoas(Jucá, 2002). 
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3.3.4. VOLUME DO ATERRO SANITÁRIO 

 O cálculo do volume do aterro foi realizado em função do que foi estabelecido no plano de 

Gestão de Resíduos Sólidos de Maceió e do peso especifico do lixo compactado. Os valores 

adotados para os diferentes parâmetros foram baseados na literatura brasileira pertinente e na 

experiência da equipe técnica envolvida no projeto. Foi calculada a quantidade anual de lixo, em 

peso, depositado no aterro, como apresentado na equação 3, e o volume final do aterro foi o 

somatório dos pesos anual dividido pelo peso específico do lixo compactado, somado ao volume 

de terra necessário ao recobrimento do lixo durante a operação de recobrimento, como 

apresentado na equação 4. 

 
Qi = [(Pi x  PCDi) + (Pi x  PCUi) - Σ(Pi x  PCRi) - (Pi x  PCEi)] x 365/1000 ............................ eq. 3 
 
Onde: Qi = quantidade de lixo no ano “i”, ton/ano 

 Pi = população no ano “i”, hab 

 PCDi = coeficiente per-capita de geração de lixo doméstico no ano “i”, kg 

 PCUi = coeficiente per-capita de geração de lixo urbano no ano “i”, kg 

 PCRi = coeficiente per-capita de geração de recicláveis no ano “i”, kg 

 PCEi = coeficiente per-capita de geração de entulho no ano “i”, kg 

 
VA= (ΣQi / PELC) + VTR .......................................................................................................... eq. 4 
 
Onde: VA= volume do aterro, m3 

 PELC = peso especifico do lixo compactado, ton/m3 

 VTR = volume de terra para recobrimento do lixo compactado, m3  

 

3.3.5. ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO 

 A área total destinada à implantação do aterro sanitário foi calculada levando-se em 

consideração a área a ser ocupada pelo lixo enterrada, adicionada a área necessária para a infra-

estrutura básica necessária a adequada operação do aterro sanitário, tais como: estação de 

tratamento de lixiviado, balança eletrônica; pátio de estocagem de materiais, galpão para abrigo dos 

equipamentos e instalações de apoio.  
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 A área a ser ocupada pelo lixo enterrado foi calculada dividindo-se o volume do aterro pela 

altura media estabelecida para o mesmo, segundo a equação 5. 

 
AL = VA / HA ....................................................................................................................................... eq. 5 

Onde: AL = área a ser ocupada pelo lixo enterrado, m2 

 VA = volume do aterro, m3 

 HA = altura média do aterro, m 

 

3.3.6. TRATAMENTO DE LIXIVIADO 

 O tratamento de lixiviado foi proposto em função do grau de tratamento requerido para o 

percolado e do volume de resíduo a ser tratado, de forma que seja possível o lançamento do 

efluente tratado nos mananciais hídricos naturais, dentro dos padrões estabelecidos pela 

legislação. Para o aterro sanitário de Maceió, o potencial de formação do lixiviado foi 

determinado através do balanço hídrico e foram feitas duas considerações para o volume de 

percolados: uma durante a operação do aterro e a segunda, após seu encerramento. Foi adotada a 

vazão estimada para a primeira situação, pois a cobertura diária das células, com camada de 

pequena espessura, não tem função de impermeabilização, e permite maior infiltração da água da 

chuva na massa de resíduos, e conseqüente maior volume de percolado.  Foi considerado então a 

pior situação, que é a ocorrência de uma chuva crítica, com dados médios mensais de estações 

pluviométricas de Maceió.  

 

3.4. SELEÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 

Conforme descrito pelo IPT/CEMPRE (2000) uma área adequada à destinação de resíduos 

sólidos urbanos não é somente àquela que oferece menores riscos ao meio ambiente e à saúde 

pública, mas, fundamentalmente, significa menores gastos com preparo, operação e encerramento 

do aterro. Tal afirmativa demonstra a importância dada à escolha de uma área para implantação 

do aterro sanitário de Maceió. 

 De acordo com PFEIFFER (2001) a estruturação do processo de seleção de áreas constitui 

uma das fases mais importantes e tem por objetivo identificar e agrupar os elementos de 

avaliação, de modo que o decisor entenda e avalie, com clareza, o processo decisório. A 

abordagem multicritérios considera que, na maioria das vezes, a observação de diversos 
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elementos de avaliação influi de forma positiva no processo de tomada de decisão mas, para tanto, 

é preciso identificar quais são os elementos fundamentais envolvidos que permitem, ao decisor, a 

tomada de decisão.  

A abordagem teórica/conceitual circunscrita a esse estudo está estruturada no tripé: análise 

ambiental, seleção de áreas e geoprocessamento (XAVIER DA SILVA, 1993 e 1998). Para a 

seleção de áreas para implantação do ASM, portanto, definiram-se critérios de restrições legais e 

outras restrições (item 3.4.1) e critérios técnicos e ambientais para sua operação (item 3.4.2. 

Consultou-se, então, a base de dados digital, efetuou-se trabalhos de campo e integralizou-se, 

segundo um critério múltiplo, que considera a avaliação das condições ambientais, extensão e 

restrições de cada área. Ênfase foi dada às análises de situações relevantes para identificação de 

áreas geograficamente discerníveis sobre o território para instalação de aterro sanitário. 

Para realização deste estudo o sistema adotado foi o Sistema de Análise Geo-Ambiental 

(SAGA), desenvolvido pelo Laboratório de Geoprocessamento, do Departamento de Geografia da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro (LAGEOP/UFRJ), o qual opera com estruturas de captura 

e armazenamento no formato raster (XAVIER DA SILVA, 1982 e 1990) e apresenta três 

módulos básicos: Montagem, Traçador Vetorial e Análise Ambiental. Este sistema geográfico de 

informação (SGI) permite realizar análises (diagnósticos e prognósticos) sobre uma base de dados 

georreferenciada, previamente inventariada e armazenada em meio digital, e também realiza 

planimetrias e assinaturas ambientais. 

 

3.4.1. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS LEGAIS E OUTRAS RESTRIÇÕES 

Para seleção de áreas segundo as restrições legais adotou-se: área urbana, área de proteção 

ambiental do Pratagy, área de influência do aeroporto; quanto a outras restrições, levou-se em 

consideração os centros de massas de coleta de resíduos sólidos de Maceió. 

 

a) Área urbana 

A área urbana foi delimitada conforme Lei Municipal 4952 de 06/01/2000. Neste critério 

foram considerados três aspectos, a área urbana construída, área urbana não construída, e uma 

área de interesse turístico. 

A lei Municipal 5354 de 17/01/2004 que dispõe sobre o código de edificações e urbanismo 

de Maceió, no seu capítulo II (Da Classificação e Codificação de Uso do Solo), no Anexo II 
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(Tabela de Classificação dos Usos Serviços-Outros Serviços), encontra-se a classificação GRUPO 

V, Aterros Sanitários como uso tolerável, independentes da área de construção. Cita ainda que 

sua localização deverá atender a todas as exigências desta legislação, bem como as demais 

legislações específicas pertinentes a cada caso, que neste caso, é a legislação pertinente a aterro 

sanitário.  

Dessa forma, como não existe proibição para construção de aterro sanitário na área urbana 

de Maceió, mas sim uma restrição de uso, e levando-se em conta as recomendações da NBR 

13.896 de 1997, a área urbana construída foi excluída da análise, no entanto a área urbana não 

construída foi considerada no estudo de seleção de áreas. 

Dentro da área urbana, foi considerada, também, uma área de interesse turístico para 

futuras implantações de empreendimentos de turismo e lazer do município de Maceió, com uma 

faixa de 1,5 Km, no litoral norte do município. Esta área foi excluída da análise. 

 

b) Área de proteção ambiental do Pratagy 

A Lei Federal 9.985 de 18/07/2000, em seu Capítulo III, artigo 7o divide as Unidades de 

Conservação integrantes do Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza em dois 

grupos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de Uso Sustentável. O parágrafo 2o define os 

objetivos básicos dessas unidades: 

 

- Unidades de Proteção Integral: preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto dos 

seus recursos naturais. 

- Unidades de Uso Sustentável: compatibilizar a conservação da natureza com o uso sustentável 

de parcela de seus recursos naturais. 

 

O artigo  14 da referida Lei enquadra as Áreas de Proteção Ambiental (APAs) no grupo 

das Unidades de  Uso Sustentável. Ainda o artigo 15 dessa mesma Lei define APA como uma 

área em geral extensa, com certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, 

bióticos, estéticos ou culturais especialmente  importantes para a  qualidade de  vida  e o bem 

estar  das  populações  humanas, e tem como objetivos  básicos  proteger  a  diversidade  

biológica, disciplinar  o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos 

naturais. As APAs,  segundo o artigo 25, não precisam possuir zonas de amortecimento, definida 
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como uma área no entorno de uma Unidade de Conservação onde as atividades humanas estão 

sujeitas a restrições específicas. 

No entanto, a APA do Pratagy criada pelo Decreto no 37589 de 05/06/1998, delimita sua 

extensão considerando seu limite como sendo o divisor de águas da bacia, tendo ainda uma faixa 

de restrição de uso e ocupação no entorno do divisor de águas com largura de 1000 m. 

A Resolução CONAMA n. 10 de 14/12/1988 em seu artigo segundo cita que visando 

atender seus objetivos, as APAs terão sempre um zoneamento ecológico-econômico. O parágrafo 

único desse artigo cita que o zoneamento acima referido estabelecerá as normas de uso, de 

acordo com as condições bióticas, geológicas, urbanísticas, agro-pastoris, extrativistas, culturais 

e outras. No artigo 7o da referida Resolução descreve que qualquer atividade industrial 

potencialmente capaz de causar poluição, além da licença ambiental prevista na Lei 6938 de 

31/0/1981, deverá também ter licença especial emitida pela entidade administradora da APA. 

A APA do Pratagy não possui, até a presente data, zoneamento ecológico-econômico 

estabelecendo suas normas de uso, e não há na legislação impedimentos quanto a implantação de 

aterros sanitários em APAs. No entanto, no Estado de Alagoas existe a Lei 6061 de 26/10/1998 

que veda a instalação de empreendimento nas bacias de mananciais do Estado, entre elas, 

atividades extrativista vegetal ou mineral, incluindo depósitos de lixo e aterros sanitários.  

Dessa forma, a área da bacia hidráulica do Pratagy foi excluída da análise, tendo sido 

considerada no estudo de seleção de áreas apenas a áreas de amortização de seu entorno. 

 

c) Área de influência do aeroporto 

O aeroporto de Maceió (Aeroporto Campos dos Palmares) está situado no município de 

Rio Largo, próximo à divisa com o município de Maceió. Atualmente, esse aeroporto opera por 

instrumento visual e já atende a vôos internacionais, e está sendo ampliado, com acréscimo de 400 

m na pista de aterrizagem/decolagem, para atender a essa demanda internacional.  

A Resolução CONAMA no 4 de 09/10/1995 considera Área de Segurança Aeroportuária 

(ASA) aquela abrangida pelo raio do Centro Geométrico do Aeródromo (CGA), de acordo com 

seu tipo de operação. São duas as categorias de ASA: I – aquela com raio de 20Km para 

aeroportos que operam de acordo com as regras de vôos por instrumento (instrument flight rule, 

IFR); e II – aquela com raio de 13Km para aeródromos, e não para aeroportos. Segundo essa 

Resolução, dentro da ASA não será permitida implantação de atividades de natureza perigosa, 
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entendidas como "foco de atração de pássaros", como por exemplo, matadouros, curtumes, 

vazadouros de lixo, culturas agrícolas que atraem pássaros, assim como quaisquer outras 

atividades que possam proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea.  

Em Maceió, o raio de 20km ultrapassa os limites do município, e, além disso, o aeroporto 

está sendo ampliado. Considerando que este estudo visa a implantação de um aterro sanitário, que 

preconiza a compactação e cobertura diária dos resíduos sólidos de forma a não atrair a mesma 

densidade de pássaros que um vazadouro, não oferecendo os mesmos riscos, e atendendo padrões 

estabelecidos na resolução 04 do CONAMA no que diz respeito ao impacto ambiental, o raio de 

segurança de vôo pode ser menor de 20km, como estabelece a legislação canadense (Anexo 5). 

Esta determina um raio de ASA de 8km para implantação de AS. No Brasil, além disso, já 

existem precedentes nesse sentido, como é o caso de São Luis do Maranhão, onde, para qualquer 

direção, 20km ultrapassa o limite territorial e chega ao mar, levando o Comando Aéreo Regional 

(COMAR) a posicionar-se favoravelmente à construção do AS daquele município. Dessa forma, 

após discutir o fato nas reuniões abertas com o corpo técnico da SLUM, SEMPMA, SMPD, 

IMA/AL e UFAL, o estudo foi desenvolvido tomando-se por base os raios de ASA entre 8km e 

13km e entre 13km e 20km.  

Além dos raios de ASA, outro fator considerado foi a área de aproximação do aeroporto. 

Esta se constitui em um cone que atinge 15km do ponto médio da pista de decolagem e 

aterrizagem, no eixo longitudinal em sentido nordeste (NE) e sudoeste (SO), com largura de 

1,0km no eixo da pista e 5,5km nas extremidades. Dessa forma, foram excluídas da análise as 

áreas situadas dentro da ASA de 8km e dentro do cone de aproximação do aeroporto. 

 

d) Centro de massa de coleta de resíduos sólidos (CMCRS) 

É considerado como centro massa de coleta de resíduos sólidos o local a uma distância 

média em linha reta entre o ponto de maior densidade de geração de lixo e o ponto de despejo de 

resíduos sólidos. Em Maceió, foi apresentada pela SLUM a existência de dois centros de massa de 

coleta - um localizado na Ponta Verde, com raio de 20 Km e outro no Tabuleiro do Martins, com 

raio de 15 Km. Assim sendo, em Maceió foram avaliadas as áreas localizadas dentro dos dois 

centros de massa de coleta, áreas dentro de apenas um dos centros de massa de coleta e áreas fora 

dos dois centros de massa de coleta, mas nenhuma área foi excluída da análise. No tocante à 
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região metropolitana meridional de Maceió (RMMM), apenas considerou-se as áreas presentes 

dentro do cruzamento dos dois centros de massa.  

 

Quando os parâmetros acima descritos acima foram cruzados, obteve-se polígonos 

representando as macro-áreas selecionadas, resultando no “mapa de macro áreas de restrições 

legais”. Também estabeleceu-se respeitar os limites dos municípios na distinção de áreas 

potenciais para instalação do AS, principalmente para a RMMM. 

 

3.4.2. DEFINIÇÃO DOS CRITÉRIOS TÉCNICOS E AMBIENTAIS 

 Os critérios foram estabelecidos com base na literatura especializada, normas técnicas 

brasileiras (ABNT/NBR), estudos ambientais da realidade local, bem como em restrições legais 

previamente definidas. Devido à escassez de zonas adequadas próximas aos centros urbanos, e às 

exigências ambientais cada vez mais “restritivas”, a seleção de áreas para AS pode significar um 

dos aspectos de maior complexidade na implantação do projeto de ASM. Exigiu, portanto, 

atenção especial, sendo que devido às características locais, os principais critérios utilizados nesse 

processo, para que se pudessem indicar áreas que permitissem maior proteção ao meio ambiente, 

durante e após a implantação do ASM, foram: 

 

a) Declividade 

Reflete a adequação da conformação topográfica à implantação do aterro. Tem 
implicações na intensificação dos processos erosivos e na susceptibilidade a movimentos de 
massas. Declividades baixas podem reduzir a velocidade de escoamento, aumentando a infiltração 
e, conseqüentemente, a taxa de percolação. 

A NBR 13.896/1997 recomenda áreas com 1%-30% (0,45o a 13,5º) de declividade para 
instalação de AS. Segundo ZUQUETTE (1987) para implantação de AS a faixa preferencial de 
declividade situa-se entre 2% e 5% (0,09o e 2,25º). Declividades de 2% a 3% (0,9o a 1,35º) 
dificultam o escoamento, fazendo com que a água permaneça no solo. Declividades acima de 5% 
(2,25º) implicam em maior velocidade de escoamento da água, o que resulta em maior 
erodibilidade do solo. De modo geral para implantação de aterros sanitários, terrenos mais planos 
são melhores que áreas íngremes, assim, terrenos com declividades de até 10% (4,5º) podem ser, 
preferencialmente, utilizados. No entanto áreas com declividades maiores que 30% não são 
aconselháveis por estarem relacionadas com problemas de erosão. 
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b) Altitude 

A altitude reflete as diferenças hipsométricas de uma área. A implantação de AS está 

subordinada a cotas altimétricas elevadas, evitando assim que se estabeleçam áreas próximas a 

zonas de inundação e de saturação do lençol freático (CPU/IBAM, 1998). 

No município de Maceió as variações altimétricas atingem de 0m (ao nível do mar) a 

300m (Serra da Saudinha), porém, áreas com cotas abaixo de 20m estão geralmente próximas a 

zonas de inundação e de saturação do lençol freático. Áreas de 100m a 200m apresentam faixas 

menos escalonadas, com relevo suave ondulado. As cotas do terreno de 20m a 60m e de 200m a 

300m apresentam faixas altimétricas mais escalonadas, com relevo ondulado e forte ondulado. Na 

RMMM as faixas altimétricas estão em torno de 100m-180m, com relevo suave ondulado. 

 

c) Geologia de Superfície (Litologia) 

O contexto geológico no qual se insere um AS deve ser favorável, atuando como uma 

barreira de segurança passiva ao meio ambiente. Os principais requisitos para um bom 

funcionamento de uma barreira geológica, em longo prazo, são: baixa permeabilidade, baixa 

porosidade efetiva, grande espessura, alta capacidade de retenção natural de substâncias 

perigosas. Porém, o parâmetro geológico deve envolver todo o sistema existente e não apenas 

fatores individuais. A baixa espessura da unidade leva a um rápido esgotamento de sua 

capacidade de retenção e contaminação da água subterrânea. Assim, a espessura da barreira 

geológica é mais importante que o fator permeabilidade, já que só se verifica uma redução 

eficiente da taxa de infiltração em permeabilidades iguais ou inferiores a 1x10-8 m/s. 

Outro fato que deve ser observado é a existência de fendas, lentes de areia e/ou áreas de 

maior permeabilidade, que podem levar a taxas de percolação de lixiviado muito maiores que as 

determinadas com base na permeabilidade média da unidade. Dessa forma, as áreas 

potencialmente adequadas à instalação de um AS são aquelas onde não há água subterrânea ou 

esta é naturalmente de baixa qualidade, e em locais em que não existe conexão hidráulica entre a 

base do aterro e o aqüífero. De maneira geral, coeficientes de permeabilidade 1x10-5cm/s, iguais 

ou menores que 10-4 cm/s e substrato rochoso situado a profundidades maiores que 1,5 m são 

favoráveis à implantação de um aterro. Segundo a NBR 13.896, o coeficiente de permeabilidade e 

a espessura mínima do meio contada a partir da base da instalação são, respectivamente 1x10-5 

cm/s e 1,5m. 
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Conforme PETROBRAS-DNPM (1966), em Maceió e RMMM, quatro unidades 

litológicas merecem destaque: a formação Barreiras (Terciário), sedimentos de praia e aluvião 

(quaternário), terrenos cristalinos (Pré-cambriano superior), e afloramentos do cretáceo inferior 

(formação Muribeca, membro Carmópolis, Muribeca indiferenciada e Penedo). Na RMMM, além 

disso, ocorre a formação coqueiro seco (cretáceo) e intrusivas ácidas do batólito Pernambuco pré-

cambriano.  

Os terrenos da formação barreiras apresentam-se como mais indicados para implantação 

de aterro sanitário, pois são formados por clásticos continentais, não litificados regularmente 

compactados em acamamentos mal definidos. Sua litologia é composta por arenitos com matriz 

argilosa com intercalações. 

Os terrenos cristalinos constituídos de granitos ignais foram considerados com grande 

possibilidade de serem indicados para aterro sanitário, porém deve-se observar a presença de 

fendas que leva a maior permeabilidade aumentando a taxa de percolação. 

Os afloramentos do cretácio inferior ocorrem em pequenas extensões da área estudada, 

cuja litologia é constituída por fanglomerados e conglomerados com presença ocasional de seixos 

e matacões constituindo-se assim de baixa a média indicação para implantação de aterro sanitário. 

Quanto aos sedimentos de praia e aluvião estes são terrenos recentes cuja composição 

varia com o ambiente de deposição, caracterizados por terrenos mais permeáveis e próximos dos 

lençol freático, sendo portanto impróprios para implantação de aterros sanitários. 

 

d) Geomorfologia 

A geomorfologia está diretamente relacionada às formas do relevo. Não são aconselháveis 

para implantação de AS quando apresentam formas bastante onduladas e íngremes (colinas, 

serras, encostas). Já relevos com formas suaves e onduladas com declividades próximas às 

recomendadas pela NBR 13.689, representam áreas mais propícias. Áreas com relevo de dunas, 

várzeas, restingas, terraços, embora apresentem forma plana, não são indicadas para implantação 

de AS por estarem sujeitas a inundações. 

A geomorfologia do município de Maceió apresenta feições de diferentes formas, cuja 

morfogênese dominante está ligada a processos de deposição, acumulação e dissecação fluvial, 

fluvio-marinha, marinha e abrasão, variando de suave a muito forte. Porém, são dominantes 

relevos planos e suavemente ondulados, correspondendo às superfícies tabuliformes dissecadas, 
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(patamares, interflúvios e encostas e vales fluviais), seguidas de formas deposicionais fluviais, 

(várzeas e terraços fluviais), fluvio-marinhas (restingas, alagadiços de maré, várzea e terraços, 

flúvio-lagunares) e marinhas (cordões, feixes de cordões de cordões praias e terraço marinho 

coluvionar). 

 

e) Macromodelado 

 O macromodelado é um estudo geomorfológico que enfatiza a influência dos processos 

externos (águas superficiais e fatores geológicos climáticos) originando formas com 

características diferenciadas (acumulações, aplanamento e dissecação). Em relevos jovens, como 

é caso das montanhas, há o predomínio de erosão vertical, os rios realizam transportes rápidos de 

sedimentos e pouca deposição. Já relevos na fase de maturidade, apresentam maior precipitação 

dos grandes sedimentos, e inicia-se uma erosão horizontal (lateral) pois os sedimentos vão se 

acumulando pela perda de força dos rios. Quando o relevo atinge a senilidade este se apresenta 

com superfícies de acumulação e aplanação, com predominância de agentes externos, resultando 

em dissecação fluvial de rios com fortes meandros e erosão lateral.  

A superfície de acumulação, via de regra, situa-se na região de cotas altimétricas baixas, 

alagadiças e próximas a zonas de saturação, não sendo, portanto, indicadas para implantação de 

AS. A superfície de aplanamento corresponde a relevos planos, geralmente com compacote 

sedimentar espesso. A superfície da dissecação está relacionada com relevo ondulado, 

apresentando aprofundamento das incisões do relevo pela drenagem, podem variar de média e 

fina a grosseira. 

Na área estudada segundo NOU et al (1983), são encontrados três tipos de 

macromodelados: acumulação, aplanamento e dissecação. Não existindo na área, modelados de 

dissolução, devido a ausência rochas calcárias, indicando assim a não ocorrência de Karsts 

(rochas calcárias). Nesses macromodelados predominam na suas maiorias, ambientes instáveis 

(correspondendo aos modelados de acumulação e dissecação), ocorrendo ainda ambientes em 

transição (relacionando as superfícies de aplanamento). Não ocorrendo de forma contínua, 

ambientes estáveis, ambientes cujas características indicam interferências dos processos de 

agradação e degradação do relevo, os quais produzem modificações pouco sensíveis, com 

tendência para o predomínio da pedogênese ou morfogênese, conforme o grau de intervenção 

humana. 
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 Os modelados de acumulação tem sua dinâmica atual do relevo deste ambiente 

correspondente a uma avaliação instável de intensidades fortes, formados por sedimentos 

arenosos, areno-argilosos, argilosos; às vezes contendo cascalhos, onde a cobertura vegetal é 

descontínua. Apresentam ainda, grau de declividade muito fraco (0º a 2º) Os processos 

geomorfológicos predominantes são: escoamento concentrado com cheias periódicas provocadas 

pela variação do regime hidrológico e localmente escoamento superficial em forma de enxurradas, 

abrassão marinha e ação das águas de inundação provocadas pelas variações dos regimes 

hidrológicos e das marés causando sedimentação. Esse modelado ser individualizado em seis 

tipos: 

 
Fluvial: representados pelas Várzeas Fluviais; 

Terraços fluviais: representados pelos Terraços Fluviais, Rampas de Colúvio (sedimentos 

depositados pôr gravidade a partir das encostas) e Terraços Colúvio-aluvionais (sedimentos finos 

e grosseiros depositados pôr gravidade a partir das encostas e pelo trabalho dos rios) e Alvéolos 

Estruturais (sedimentos grosseiros e pedregosos depositados pôr gravidade a partir das encostas) 

Marinha: representados pelos Feixes de Cordões Praiais, Cordões Praiais e pela Praia Oceânica  

Fluvio-marinha: representados pelas Restingas e os Alagadiços de Maré 

Terraço Marinho: representados pelos Terraço Marinho-coluvionar. 

Fluvio-lacustre: representados pelos Terraços Flúvio-Lagunares 

 
O modelado de aplanamento tem sua dinâmica atual corresponde a uma avaliação em 

transição de intensidade fraca e média, formados pôr  depósitos coluviais contínuos, variando de 

espessura, textura arenosa e areno-argilosa, onde a cobertura vegetal é contínua. Apresenta ainda 

graus de declividade variando de fracos (2º a 5º) e a moderados (5º a 10 º). Os processos 

geomorfológicos predominantes são: escoamento freático, superficial difuso e concentrado. É 

individualizado no município por um único tipo: 

 
Superfície de Aplanamento Degradada Inumada: feições planas inumadas por cobertura de 

origens diversas, geralmente separadas pôr escarpas ou ressaltos de outros tipos de modelados 

correspondentes a sistemas morfogenéticos subsequentes. Estão representados na área pelos 

interflúvios tabuliformes dissecados aplanados, mapeados como uma única feição formando um 

único conjunto com os interflúvios tabuliformes dissecados. 
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O modelado de dissecação tem sua dinâmica atual corresponde a uma avaliação instável de 

intensidade forte, localmente muito forte, formada pôr lombas e colinas com amplitudes variáveis, 

vales largos e rasos, às vezes estreitos, eventualmente preenchidos de materiais, sobre rochas 

intemperizadas, com incisões fracas entre 54m a 72m de profundidade (6m a 18m e 45m a 61m, 

nas áreas de dissecação homogênea e de 21m a 42m, nas áreas de dissecação diferencial); a 

densidade de drenagem varia de fina a grosseira e média. Predomínio da monocultura da cana-de-

açúcar e ilhas de remanescentes de floresta ombrófila em estágio secundário (mata atlântica). 

Apresenta ainda graus de declividade variando de moderados (5º a 10º) e moderadamente fortes 

de 10º e 18º). Os processos geomorfológicos predominantes são: escoamento concentrado nos 

vales principais, reptação e ravinamentos localizados e movimentos de massa nas encostas, 

principalmente próximo no litoral, onde ocorre ainda assoreamento dos vales. Presente na área de 

estudo a dissecação homogênia, que corresponde a dissecação fluvial, dividida em duas unidades: 

 

Fina a grosseira com aprofundamento da drenagem entre 21m e 42m: representados pelas: 

Falésias Fósseis, Falésias Fósseis com Reverso Tabuliforme Dissecado, Encosta de Estuário 

Lagunar, Encostas e Vales Tabuliformes Dissecadas, Colinas Residuais Tabuliformes, Colinas 

Tabuliformes Dissecadas, Topos de Colinas Tabuliformes, Interflúvio Tabuliformes Dissecados e 

Patamares Tabuliformes Dissecados  

Média com aprofundamento da drenagem variando entre 6m e 18m: representados pelas 

Encostas Serranas Estruturais, Vales Estruturais, Colinas Estruturais, Interflúvio Serrano 

Estrutural e Topos de Colinas Estruturais. 

 

f) Tipo de Solo  Segundo PFAIFFER (2001), o conhecimento das características de 

um solo é importante por três razões: i) o solo é usado para a cobertura diária dos resíduos, e para 

o fechamento do aterro, quando sua capacidade total é atingida. A permeabilidade da cobertura 

final tem grande influência na quantidade de lixiviado gerado; ii) o material localizado abaixo e 

nas adjacências do aterro deve ser adequado à construção do mesmo, proporcionando uma 

fundação adequada; iii) o solo determina a taxa de percolação do lixiviado gerado e o 

comportamento (retenção ou mobilidade) dos contaminantes associados. 
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A capacidade de absorção e retenção de contaminantes de um solo depende de sua 

composição, como o teor de matéria orgânica, o teor e a natureza dos argilo-minerais presentes, o 

teor de ferro e manganês (SALOMONS e STIGLIANI, 1995), 

Com relação ao teor de matéria orgânica, existe uma correlação entre esta e a concentração 

de micro-poluentes orgânicos. Já no caso de contaminantes inorgânicos, como metais pesados, a 

capacidade de adsorção tanto das partículas orgânicas quanto das inorgânicas deve ser 

considerada. Outros parâmetros, como pH, ambiente de reações de óxido-redução (potencial 

redox) e presença de agentes complexantes (matéria orgânica dissolvida e ânions inorgânicos), 

também influenciam no balanço entre retenção e mobilidade dos contaminantes. 

Além disso, para prognósticos em longo prazo, é preciso considerar não apenas essas 

variáveis, que determinam a adsorção inicial, mas também a estabilidade das fases adsorvidas, já 

que as propriedades de um solo não são constantes e, portanto, o mesmo não pode ser tratado 

como um sistema estático, a não ser por pequenos intervalos de tempo (1 a 5 anos). 

A presença de óxidos de ferro e manganês também interfere na retenção de contaminantes. 

Em ambientes supergênicos de materiais inconsolidados, esses óxidos estão entre os principais 

adsorventes, condicionando a mobilidade dos metais de alto ou baixo potencial iônico, 

respectivamente (LEITE, 1995). 

 Outro fator importante é a permeabilidade do solo, que indica a maior ou menor facilidade 

da percolação da água através do mesmo. A permeabilidade depende principalmente do tamanho 

e arranjo dos grãos do solo, do índice de vazios, das características do fluído que escoa e da 

temperatura. Quanto menor for o diâmetro das partículas, menores serão, também, os canais de 

fluxo em seu interior e, conseqüentemente, menor a permeabilidade. Um bom teor de matéria 

orgânica diminui a permeabilidade excessiva dos solos arenosos, e nos solos argilosos, ao 

contrário, aumenta a permeabilidade devido a agregação dos grãos em grumos graúdos e estáveis, 

o que resulta na formação de poros maiores. 

 O coeficiente de permeabilidade do material inconsolidado é considerado favorável à 

implantação de um aterro sanitário no local quando o mesmo apresenta valores iguais ou menores 

que 10-4 cm/s, moderado quando varia entre 10-3 e 10-4cm/s, severo quando maior que 10-3cm/s e 

restritivo quando os valores são muitos altos. A compactação de um solo argiloso (constituindo os 

chamados liners) pode diminuir a permeabilidade do mesmo (ROCCA ET AL, 1993). 
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As principais características do solo que condicionam sua erodibilidade são: textura, 

estrutura, composição, teor de umidade, coesão, espessura, relação textural entre os horizontes ou 

camadas, e plasticidade do solo.  Assim, solos mais arenosos, que se desagregam mais facilmente 

que os solos argilosos, possuem maior erodibilidade. Os materiais mais resistentes à erosão são as 

argilas plásticas (IP>15) e saturadas (ROCCA ET AL, 1993). 

De acordo com MENEZES (1994), dentre as características do solo que devem ser 

consideradas em um projeto de AS, merece destaque o fator colapsividade, a qual é influenciada 

por vários fatores (teor de umidade natural, tensões de sucção existentes, densidade inicial seca e 

índice de vazios, grau de saturação inicial e capacidade de suporte).  

Quanto mais profundo estiver localizado o depósito de solo, menores serão os valores de 

abatimento por colapso que este apresentará, até que o fenômeno não mais ocorra a uma dada 

profundidade. Embora valores de índices de resistência a penetração (SPT) maiores que 20 sejam 

considerados adequados à disposição de rejeitos, a utilização desses para a determinação de solos 

passíveis de colapso é discutível (LEITE, 1995). 

Solos mais argilosos implicam em menor percolação do lixiviado e menor suscetibilidade 

à erosão, além de sua utilidade como material de cobertura. Portanto, solos com coeficiente de 

permeabilidade (K) < 10
-5

cm/s foram considerados favoráveis à instalação do AS, enquanto 

aqueles com 10
-5

cm/s < K < 10
-4

cm/s foram considerados moderadamente favoráveis e os que 

apresentaram K > 10
-4

cm/s. foram considerados negativos para a instalação do AS. Segundo 

dados da EMBRAPA (1995), os solos dominantes no território estudado são latossolos e 

podzólicos, sendo que os primeiros apresentam teores argilosos a argilo-arenosos, enquanto os 

segundos possuem maiores teores arenosos. 

 
 g) Proximidade de Rede de Drenagem 

 Aborda a distância dos corpos d´água levando em conta as zonas sujeitas a inundação. A 

água superficial, em geral, constitui uma fonte de água para infiltração e subseqüente percolação, 

além, no caso de inundações, poder atingir o local de disposição dos resíduos. De acordo com 

LEE & JONES-LEE (1998), o escoamento superficial das águas pluviais e o ar podem transportar 

material do aterro para o corpo d’água localizado próximo a ele. No entanto esses autores 

comentam que se o projeto e a operação de um aterro garantissem, realmente, proteção total ao 

meio ambiente e ao homem por tempo indeterminado, não haveria a necessidade de se considerar 
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fatores como proximidade a corpos de água superficiais A NBR 13.869 recomenda uma distância 

mínima de 200m entre o aterro e o corpo d’água, e ainda, que aterros não devem ser localizados 

em áreas sujeitas a inundação, e classifica como restritivas áreas que apresentem tempo de 

recorrência menor que 20 anos. No caso desse estudo, pelo fato da temporalidade de sua rede de 

drenagem e que presença da água dos rios só ocorre distante das nascentes, a 20 metros de 

profundidade, foi considerado 100 metros de distância dos talvegues de drenagem, que resultou 

para as área selecionadas distancia maior que 200m dos corpos d´água. 

 
h) Cobertura Vegetal e Uso do Solo e Distância de Núcleos PopulacionaisReflete o 

impacto sobre a vegetação natural e sobre as atividades e ocupações da área. Está relacionada aos 

custos de implantação do AS e preservação de áreas de proteção ambiental. VALERIANO & 

ESCALERA (1998) recomendam que o aterro seja localizado em áreas que apresentem uma 

porcentagem inferior a 40% de vegetação arbustiva e a qualidade agrícola dos solos também deve 

ser considerada. Assim, áreas com solos de qualidade inferior, em relação a agricultura, devem ser 

as preferidas. De acordo com LEE & JONES-LEE (1998) outro fator importante é a distância (D) 

a núcleos populacionais (NP), de maneira que os impactos adversos oriundos da construção e 

operação do aterro, tais como odor, espalhamento de lixo e poeira, dentre outros, não ultrapassem 

estes limites. A magnitude destas áreas depende das características da região, como freqüência e a 

direção dos ventos predominantes em relação ao mesmo. Entretanto, para a maioria dos casos, é 

recomendada uma D > 1,5Km (preferencialmente 3,0km) entre o local de deposição dos resíduos 

e as propriedades adjacentes, embora a NBR 13.869 recomende apenas 500m. Outro problema 

associado a esse critério é a queda do valor econômico das propriedades da região, mesmo 

daquelas situadas a vários quilômetros do aterro. No caso de Maceió, cerca de 40% do território 

estudado é de uso urbano, e sua área rural é preponderantemente dominada pelo cultivo da cana. 

 
 i) Profundidade do Nível Estático 

Quanto à profundidade do lençol freático, este representa a distância que o contaminante 

terá que percorrer até atingir a zona saturada. Segundo LEITE (1995) quando o material 

inconsolidado presente na área apresenta-se adequado à retenção de contaminantes, é 

recomendável que o nível da água esteja a pelo menos 15m da base do aterro. Aterros localizados 

em áreas com lençol freático pouco profundo podem desenvolver o chamado gradiente reverso, 

onde a água subterrânea atravessa a camada argilosa (liner) e atinge os resíduos sólidos. Se este 
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gradiente for maior que o transporte de contaminantes por difusão, então a água subterrânea pode 

ser protegida da contaminação pelo lixiviado. Entretanto, para isso, seria preciso que o gradiente 

reverso fosse mantido diante do perigo que os RS representam. Outro problema é a variação dos 

níveis do lençol freático. Grandes variações podem ocasionar a ruptura hidráulica dos solos, ou 

seja, a perda da resistência e da estabilidade devido às pressões de percolação da água. Argilas 

plásticas bem compactadas são muito resistentes a esse fenômeno, mas ele pode ocorrer quando a 

superfície do lençol freático acarreta a interceptação dos taludes a jusante do aterro ou, então, 

quando uma linha de fluxo do percolado encontra uma tubulação de drenagem com superfície de 

contato não protegida.  

 No Brasil, a NBR 13.896 recomenda que a distância mínima entre a base do aterro e o 

nível do lençol freático na estação chuvosa (nível máximo do lençol freático nos períodos de 

maior elevação) deve ser, no mínimo, de 1,5m. 

Outro aspecto de grande importância e que deve ser considerado é a presença de poços 

tubulares próximos ao local do aterro, (principalmente na Região Metropolitana), visto que estes, 

muitas vezes, atuam como condutores no transporte de contaminantes de um aqüífero superior 

para um subjacente. O fato dos poços serem revestidos com materiais selantes como bentonita não 

diminui a importância dos mesmos já que, em algum momento, esses materiais se deteriorarão, 

podendo, então, ser restabelecida a conexão hidráulica entre os aqüíferos. 

 
 j) Proximidade de rede viária 

Este parâmetro interfere nos custos operacionais do transporte do lixo até o aterro, uma 

vez que quanto pior as condições das vias de acessos principais e secundárias, maiores serão os 

desgastes dos veículos, o tempo gasto no transporte e o consumo de combustíveis. Têm influência 

a disponibilidade de vias existentes, a distancia percorrida até os centros de coleta de massa e a 

distância do aterro até as vias mais próximas. Por razões estáticas, não é recomendada a 

implantação de aterros sanitários a menos de 200m da rede viária. Por razões econômicas, quanto 

maior a distância da rede viária, mais desfavorável, vai se tornando a área. Sendo indesejável 

distancias superiores a 4000m da rede viária.  

Aqui foram consideradas as proximidades das áreas a rede viária, onde fatores estéticos e 

econômicos foram considerados. As áreas mais próximas de vias de acesso pavimentadas são 

mais indicadas pra implantação de aterros sanitários, mas, esse não é um parâmetro excludente. 
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3.4.4. BASE DE DADOS DIGITAL 

A base de dados utilizada foi desenvolvida para o projeto “Análise Ambiental de 

Municípios Alagoanos por Geoprocessamento: Maceió e sua Área de Influência”, Cunha et al. 

(1993), executada pelo Laboratório de Geoprocessamento Aplicado (LGA) do Departamento de 

Geografia e Meio Ambiente, do Centro de Ciências Exatas e Naturais (CCEN) da UFAL, 

utilizando-se o sistema SAGA/UFRJ. Tal base foi ampliada, adaptada e atualizada, visto que 

apresentava somente cerca de 50% da área total do município de Maceió e da região 

metropolitana meridional, passando a apresentar os planos de informação mencionados no 

Quadro 2. 

 

Quadro 2. Base de Dados Digital de Maceió e Região Metropolitana Meridional 

ESCALA: 1:50 000 
RESOLUÇÃO: 25m 
ESTRUTURA: Matricial 
FORMATO: Raster  

BASE CARTOGRÁFICA 
 IBGE. Cartas Topográficas da Região Nordeste do Brasil: (1985) – Folhas: Rio Largo (SC. 25-V-C-I-3 – 
MI-1525-3), São Luís do Quitunde (SC. 25-V-C-I-4 – MI-1525-4), Pilar (SC. 25-V-C-IV-1 – MI-1600-1) e 
Maceió (SC. 25-V-C-IV-2 – MI-1600-2). 

ABRANGÊNCIA 
Área Total 519,60 km2 
Área Mapeada: 500,07 km2 
Obs: na área mapeada não estão inclusos, 
Oceano Atlântico, rios principais, lagunas e 
canais interlagunares e recifes. 

ABRANGÊNCIA 
Área Total: 480,00 km2 
Área Mapeada: 276,51 km2 
Obs: na área mapeada não estão inclusos, Oceano 
Atlântico, rios principais, lagunas e canais interlagunares, 
recifes, partes dos municípios de Marechal Deodoro e 
Maceió (área fora de análise). 

MACEIÓ 
-Dados básicos - 2000 
-Litologia 
-Geomorfologia 
-Altitude 
-Uso do solo e cobertura vegetal - 2000 
-Declividade 
-Macromodelados 
-Profundidade nível estático 
-Restrições legais para implantação do AS 
-Proximidade para rede de drenagem 
-Proximidade para rede viária - 2000 

ÁREA MERIDIONAL DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE MACEIÓ 

-Dados básicos - 2000 
-Litologia 
-Geomorfologia 
-Altitude 
-Uso do solo e cobertura vegetal - 2000 
-Declividade 
-Macromodelados 
-Restrições legais para implantação do AS 
-Proximidade para rede de drenagem 
-Proximidade para rede viária - 2000 

 Obs.: Dados técnicos da base de dados apresentados no Anexo 4 
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3.4.5. PROXIMIDADES PARA REDE VIÁRIA, DRENAGEM E ÁREAS SELECIONADAS 

A elaboração desses mapeamentos foi precedida pela definição de faixas (buffers) de 

proximidades para cada categoria do tema a ser mapeado. Para tanto, foram definidas faixas 

baseadas nas normas técnicas, criando os seguintes mapas: 

1. Mapa de proximidades de rede viária: mediante a importância da via estabeleceu-se 1000m 

para estrada pavimentada, 500m para estrada não pavimentada e 200m para caminho. 

2. Mapa proximidades de rede de drenagem: no caso do estudo, definiu-se como 100m à 

distância do AS em relação aos talvegues de drenagem. 

3. Mapa de áreas selecionadas: identificadas pelo tamanho da área mínima requerida para o 

aterro sanitário, realizado com o auxílio do programa de assinatura ambiental do Vista-SAGA. 

 

3.4.6. TRABALHOS DE CAMPO (TERRESTRE E SOBREVÔO) 

Foram realizadas idas ao campo com o objetivo de: 

 
a) Reconhecimento das áreas utilizando-se mapas, que orientaram as inspeções. 

b) Verificação das circunstâncias ambientais e facilidades das áreas potenciais 

selecionadas (acesso, eletricidade, etc); 

c) Calibração dos resultados. Esta etapa contou com sobrevôo, baseado em roteiro pré-

estabelecido com registros sobre a base cartográfica, fotos e filmagens.  

 

3.4.7. ANÁLISE POR GEOPROCESSAMENTO 

Foram aplicados procedimentos avaliativos para identificação das áreas propícias para 

depósito de RS, com base na média ponderada para identificação por varredura e integração 

locacional (VAIL) (Módulo Avaliação do Vista-SAGA), conforme descrito por XAVIER DA 

SILVA (2001). 

A avaliação consistiu no entrecruzamento dos mapas, utilizando-se média ponderada. 

Cada um desses planos de informação foi ponderado pela utilização de pesos segundo sua 

importância relativa, postulando-se que o conjunto de parâmetros (mapas) selecionados 

compunham 100% da responsabilidade pela situação ambiental analisada. As Tabelas 1 e 2 

apresentam os pesos atribuídos a cada parâmetro selecionado para o município de Maceió e região 

metropolitana meridional, respectivamente. 
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Tabela 1. Parâmetros selecionados e pesos atribuídos na análise de Maceió e região metropolitana 

PARÂMETRO PESO (Maceió) PESO (Região Metropolitana) 
1. Altitude 15 % 15 % 
2. Declividade 5 % 10 % 
3. Geomorfologia 20% 25 % 
4. Litologia (geologia de superfície) 15 % 15 % 
5. Macromodelados 5% 5 % 
6. Profundidade do nível estático 15 % - 
7. Proximidade vias de acesso 10 % 10 % 
8. Uso e cobertura vegetal 15 % 20 % 

TOTAL 100% 100 % 
 
Às classes dos parâmetros técnicos e ambientais selecionados foram atribuídas notas que 

variaram de 0 a 10, segundo a possibilidade de associação da referida classe com a ocorrência do 

evento estudado, como descrito no item 3.4.2. Foi estabelecido que as classes com uma 

participação nula ou quase nula na ocorrência do evento receberiam respectivamente notas 0 e 1. 

As classes com uma pequena participação receberiam notas de 2 a 4. Já para as classes com 

participação média, as notas variariam entre 5 e 6, e aquelas com grande participação receberiam 

notas 7 e 8. Nas classes onde as ocorrências permitiriam altas possibilidades do evento, atribuiu-

se notas 9 e 10. A seguir são descritas, nas Tabelas 4 e 5 as classes de cada parâmetro e as notas 

atribuídas durante a seleção de áreas para o aterro sanitário em Maceió e na área metropolitana 

meridional de Maceió, respectivamente. 

 

Tabela 2. Critérios, classes e notas estabelecidos para a avaliação em Maceió. 
PARÂMETROS  TECN. 

E AMBIENTAIS PESOS CLASSES NOTAS

0-20 0 
20-40 3 
40-60 7 
60-80 10 

80-100 10 
100-120 10 
120-140 8 
140-160 8 
160-180 8 
180-200 8 
200-220 6 
220-240 6 

Altitude (m) 15% 

>240 6 
< 10% 10 

10% - 21% 5 Declividade (m) 5% 
>30% 0 
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Tabela 2 (cont). Critérios, classes e notas estabelecidos para a avaliação em Maceió. 
PARÂMETROS 

TECN. E 
AMBIENTAIS 

PESOS CLASSES NOTAS

Restingas 0 
Feixes de Cordões Praias 0 

Cordões Praias 0 
Alagadiços de Maré 0 

Terraço Marinho-Coluvionais 1 
Terraços Flúvio-Lagunares 0 
Terraços e Várzeas Fluviais 1 

Terraços Colúvio-Aluvionais 1 
Rampas de Colúvio 1 

Falésias Fósseis 0 
Falésias Fósseis c/ Reverso Tabuliforme Dissecado 5 

Encosta de Estuário Lagunar 1 
Encostas e Vales Fluviais Tabuliformes 5 

Encostas Serranas Estruturais 4 
Vales Estruturais 6 

Colinas  Tabuliformes 8 
Colinas Tabuliformes Dissecadas Alongadas 8 

Colinas Estruturais 8 
Topos de Colinas Tabuliformes 8 

Alvéolos Estruturais 0 
Patamares Tabuliformes Dissecados 8 

Patamares Estruturais Colinosos Dissecados 8 
Interflúvio Tabuliformes Dissecado 10 

Interflúvio Serrano Estrutural 9 

Geomorfologia 20% 

Topo de Colinas Estruturais 8 
Sedimentos de Praia e Aluvião 0 

Grupo Barreiras (Terciário) 10 
Formação Muribeca –Membro Carmópolis (Cretáceo) 3 

Formação Muribeca -Indiferenciado (Cretáceo) 2 
Formação Penedo (Cretáceo) 4 

Litologia 15% 

Granitos do Batólito  PE/AL (Pré-Cambriano) 7 
Superfície de Acumulação e Deposição 0 

Superfície de Aplanação 10 
Sup. de Dissecação Fluvial Homog. (média c/ aprof. de dren. 21m a 42m) 8 Macromodelados 5% 

Sup. de Dissecação Fluvial Homog. (média c/ aprof. de dren. 6m a 18 m) 9 
NE > 10m 0 

10 m ≤ NE < 15 m 4 
15 m ≤ NE < 20 m 5 
20 m ≤ NE < 25 m 7 
25 m ≤ NE < 30 m 8 
30 m ≤ NE < 35 m 9 

Profundidade do nível 
estático (m) 15% 

NE ≥ 35 m 10 
Área Indefinida (*) 5 

Proximidade de Via Pavimentada 10 
Proximidade de Via Sem Pavimentação 7 

Proximidade de Vias Pavimentada + Sem Pavimentação 10 
Proximidade de Caminho 5 

Proximidade de Via Pavimentada + Caminho 10 

Proximidade de vias de 
acesso 10% 

Proximidade de Via Sem Pavimentada + Caminho 7 
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Tabela 2 (cont). Critérios, classes e notas estabelecidos para a avaliação em Maceió. 
PARÂMETROS  TECN. 

E AMBIENTAIS PESOS CLASSES NOTAS

Solo Exposto em Preparo para Cultivo 7 
Campo Limpo 5 

Floresta Ombrófila  Secundária 0 
Floresta Ombrófila Secundária Descaracterizada 3 

Formação Pioneira Flúvio -Marinha 0 
Formação Pioneira  Aluvial 0 
Formação Pioneira Marinha 0 

Coco -da- Baía 4 
Frutíferas 6 

Cana -de- Açúcar 7 
Sítio Urbano (urbano construído) 0 

Urbano Rarefeito (urbano não construído) 3 

Uso do solo e cobertura 
vegetal 15% 

Açudes 0 
 

Tabela 3. Critérios, classes e notas estabelecidos para a avaliação na região metropolitana. 
PARÂMETROS TECN. 

E AMBIENTAIS PESOS CLASSES NOTAS 

0-20 0 
20-40 3 
40-60 7 
60-80 10 
80-100 10 

100-120 10 
120-140 8 
140-160 8 

Altitude (m) 15% 

160-180 8 
< 10% 10 

10% - 21% 5 Declividade 10% 
>30% 0 

Restingas 0 
Várzeas Flúvio-lagunares 0 

Alagadiços de Maré 0 
Terraço Marinho-Coluvionais 1 

Terraços Flúvio-Lagunares 0 
Terraços e Várzeas Fluviais 1 

Terraços Colúvio-Aluvionais 1 
Rampas de Colúvio 1 

Falésias Fósseis 0 
Encosta de Estuário Lagunar 1 

Encostas e Vales Fluviais Tabuliformes 5 
Depressões semi-confinadas 0 

Colinas  Tabuliformes Estruturais 8 

Geomorfologia 25% 

Interflúvio Tabuliformes Dissecado 10 
Sedimentos de Praia e Aluvião 0 

Grupo Barreiras (Terciário) 10 
Formação Muribeca –Membro Carmópolis (Cretáceo) 3 

Formação Muribeca -Indiferenciado (Cretáceo) 2 
Formação Penedo (Cretáceo) 4 

FormaçãoCoqueiro Seco  -Cretáceo 4 

Litologia 
 

15% 
 

Granitos do Batólito  PE/AL (Pré-Cambriano) 7 
Superfície de Acumulação e Deposição 0 

Superfície de Aplanação 10 Macromodelados 5% 
Sup. de Dissecação Fluvial Homog.  (média  c/ aprof. de drenagem  21-42m) 8 
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Tabela 3 (cont). Critérios, classes e notas estabelecidos para a avaliação na região metropolitana. 
PARÂMETROS TECN. 

E AMBIENTAIS PESOS CLASSES NOTAS 

Área Indefinida (*) 5 
Proximidade de Via Pavimentada 10 

Proximidade de Via Sem Pavimentação 7 
Proximidade de Vias Pavimentada + Sem Pavimentação 10 

Proximidade de Caminho 5 
Proximidade de Via Pavimentada + Caminho 10 

Proximidade de vias de 
acesso 10% 

Proximidade de Via Sem Pavimentada + Caminho 7 
Solo Exposto em Preparo para Cana 7 

Campo Limpo 5 
Floresta Ombrófila  Densa 0 

Floresta Ombrófila  Descaracterizada 3 
Cintgurão Verde 0 

Formação Pioneira Flúvio –Marinha 0 
Formação Pioneira  Aluvial 0 
Formação Pioneira Marinha 0 
Formação Flúvio-Lacustre 0 

Pastagem 5 
Policultura 3 

Coco -da- Baía 4 
Frutíferas 6 

Cana -de- Açúcar 7 
Sítio Urbano 0 

Sítio Industrial 0 
Urbano Rarefeito 3 

Uso do solo e cobertura 
vegetal 20% 

Lagoa de Decantação – PCAQ 0 
(*) área não encontrada com o fenômeno mapeado 

 

Após aplicar-se os pesos e as notas, com base no conhecimento técnico/teórico prévio das 

áreas em estudo, procedeu-se a integração computacional dos dados segundo a equação contida 

no Sistema de Apoio à Decisão (SAD) do SAGA/UFRJ (XAVIER DA SILVA, 2001). Essa 

estrutura resultou no “mapa de áreas potenciais ambientais” que expressou as áreas 

ambientalmente favoráveis para implantação de aterro sanitário. 

Conforme os potenciais obtidos pelas áreas na análise dos parâmetros técnicos e 

ambientais, as áreas foram denominadas de impróprias (notas de 0 a 1), não indicadas (notas de 2 

a 4), média indicação (notas de 5 de 7), indicadas (notas de 8 a 9) e mais indicadas (nota 10) 

(ROCHA e BRITO FILHO, 2000). 

O mapa resultante foi seqüencialmente entrecruzado com os mapas de critérios restritivos 

na seguinte ordem: 

1) Mapa de macro áreas de restrições legais e outras restrições, gerando o “mapa de áreas 

com restrições legais e potenciais ambientais”; 
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2) Mapa de proximidade de rede de drenagem, gerando o “mapa de áreas com restrições 

legais, potenciais ambientais e drenagem”. 

 

Sobre esse mapa, as áreas de notas variando entre 8 e 10, foram selecionadas segundo 

tamanho de área mínima requerida para o aterro sanitário de Maceió, a qual foi determinada 

conforme descrito no ítem 3.4.5 e detectada no mapa com o auxílio do programa de assinatura 

ambiental do Vista-SAGA. Com isso foi criados um “mapa de áreas com restrições legais, 

potenciais ambientais, drenagem e área mínima”. 

 

3.4.8. CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS 

Para classificar as áreas selecionas foi feito um estudo de: 

1) Acesso utilizando-se o traçado da rede viária contida no mapa dados básicos, resultando na 

determinação do tipo de vias e distância de cada uma para as referidas áreas. 

2) Distância das áreas selecionadas para as vias principais, em diferentes condições, conectadas 

aos dois centros de massa de coleta de resíduos sólidos, resultando na quilometragem por 

categoria de estrada;  

3) Custo de transporte dos resíduos domésticos coletados e do investimento em pavimentação 

para viabilizar o acesso às áreas.  

4) Existência de rede elétrica, proximidade de núcleos urbanos, interferência de fluxo turístico, 

travessia de Unidades de Conservação Naturais (UNC) e de Áreas de Proteção Ambiental 

(APAs). 

 

Para estimar os valores necessários para a pavimentação de trechos das vias de acesso e os 

custos de transportes foram utilizados valores fornecidos pela SLUM. Adotou-se para 

pavimentação o valor de R$ 1.000.000,00 / Km, e para o custo de transporte a equação: 

 
C = 39,05 + 0,62 x DMT 

Onde: 39,05 é o preço de transporte de uma tonelada de lixo 

0,62 é o coeficiente de acréscimo por quilometro da DMT 

DMT é a distância média de transporte dos CMCRS a área do aterro 
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Com isso o custo de transporte, foi o condicionante econômico que se pode avaliar, nesta 

fase, e que terá implicações futuras na viabilidade ou não da implantação do aterro sanitário. 

 

A classificação se deu em três módulos: 

. O primeiro consistiu na comparação dos pesos e notas apresentados para os parâmetros 

técnicos e ambientais, levando-se em conta os pesos atribuídos para a região metropolitana, uma 

vez que o parâmetro profundidade do nível estático só foi considerado na área do município de 

Maceió, como apresentado nas Tabelas 1, 2 e 3.  

. No segundo etapa levou-se em consideração os parâmetros de restrições legais e outras 

restrições, além de municipalidade, proximidade de núcleos urbanos, existência de rede elétrica, 

interferência de fluxo turístico e travessia de APAs e UNCs , com os pesos e notas apresentados 

na Tabela 5. 

 
Tabela 5. Pesos e notas dos parâmetros técnicos e legais e outros 

PARÂMETRO PESO CLASSE NOTA
Maceió 10 Municipalidade 10% 

Região metropolitana 6 
8km < ASA < 13km 6 Área de Segurança Aeroportuária 25% 13km < ASA < 20km 8 

Dentro dos CMCPV e CMCTM 10 
Dentro do CMCPV ou CMCTM 7 Abrangência dos Raios do Centro de 

Massa de Coleta de Resíduos Sólidos 10% 
Fora dos CMCPV e CMCTM 4 

Existente 10 Existência de rede elétrica 10% Inexistente 5 
Dentro da zona urbana construída 4 Proximidade núcleos urbanos 15% Fora da zona urbana 10 

Existente 5 Interferência em fluxo turístico 15% Inexistente 10 
Atravessa APA e UNC 4 

Atravessa APA ou UNC 7 Travessia de APAs e UCNs 5% 
Não atravessa de APA ou UNC 10 

 

. E finalmente, no terceiro módulo, realizou-se uma análise preliminar dos custos de 

investimento em pavimentação e de transporte dos resíduos inerentes a cada uma, além da vida 

útil do aterro, atribuindo pesos e notas para definir quais encontravam-se dentro da faixa de custos 

operacionais economicamente viáveis para a SLUM, como apresentado na Tabela 6. 
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Tabela 6. Pesos e notas para análise de custo de transportes e pavimentação, e vida útil do aterro. 

PARÂMETRO PESO CLASSE NOTA

C < R$ 1.000.000,00 10 
R$ 1.000.000,00 < C < R$ 5.000.000,000 8 
R$ 5.000.000,00 < C < R$ 10.000.000,00 6 

Custo de Pavimentação (C) 40% 

C > R$ 10.000.000,00 4 
R$ 800,00 < T < R$ 1.000.000,00 10 

R$ 1.000.000,00 < T < R$ 1.100.000,00 8 Custo de Transporte mensal (T). 50% 
T > R$ 1.100.000,00  6 
Vida útil de 20 anos 10 

Vida útil do aterro 10% 
Vida útil de 15 anos 7 

 

Nessa nova análise foram obtidas três notas, uma para os parâmetros técnicos ambientais, 

uma para os parâmetros legais e outros, e uma terceira para os de custo. Fez-se, também três 

classificações, a primeira considerando apenas os parâmetros técnicos e ambientais; uma segunda 

considerando os aspectos técnicos e ambientais associados aos de restrições leais e outros, 

utilizando a média aritméticas das duas notas, e uma terceira, considerando a média aritmética das 

três notas. Finalmente a seleção da área se deu pela melhor pontuação na nova análise. 

Vale ressaltar que o trabalho de seleção de áreas foi desenvolvido em três etapas: áreas com 

mais de 70ha no município de Maceió, áreas com mais de 70ha na região metropolitana e áreas 

com mais de 46ha no município de Maceió, em função do que foi solicitado durante os Simpósios 

realizados no Ministério Público Estadual, como consta em ATA. 
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4. CARACTERISTICAS DA ÁREA EM ESTUDO 

4.1. SITUAÇÃO E LOCALIZAÇAO 

 Foram objeto desse estudo duas áreas: o município de Maceió e a região metropolitana 

meridional, que abrange os municípios de Coqueiro Seco, Marechal Deodoro, Satuba, Santa Luzia 

e Rio Largo. 

 Maceió encontra-se no centro da faixa litorânea alagoana, inserida na Microrregião 

homonímia e Mesorregião do Leste, situada entre as coordenadas geográficas 09° 21’ 15” de Lat. 

Sul e 035º 42’ 49” long. Oeste de Greenwich (ponto extremo norte, próximo a Fazenda Pedra 

Grande limite com o município de Flexeiras), e 09° 42’ 49” de Lat. Sul e 35º 47’34” de long. 

Oeste de Greenwich (ponto extremo sul, Pontal da Barra, na foz entre os canais interlagunares da 

laguna Manguaba e o Canal do Pontal da Barra, limite com o município de Marechal Deodoro) e 

09º 29’ 12’’ de lat. Sul e 35° 33’29’’ de long. Oeste de Greenwich (ponto extremo leste, foz do rio 

Sauaçuí, com o oceano Atlântico, limite com o município de Paripueira) e 09º 34’ 36’’ de lat. Sul 

e 35° 48’ 55’’ de long. Oeste de Greenwich (ponto extremo Oeste, curva do rio Mundaú, bairro de 

Rio Novo, limite com o município de Satuba).  

 O município de Maceió ocupa uma área de 510,7km2, com altimetria variando entre 0m ao 

nível do mar e 20m na planície litorânea, passando entre 20m e 180m no topo e encostas dos 

tabuleiros, e 300 m no topo da Serra da Saudinha. Atualmente compreende 50 bairros e limita-se 

ao norte com Paripueira, São Luís do Quitunde e Fleixeiras; e ao sul com o Marechal Deodoro, 

Coqueiro Seco e Santa Luzia do Norte, onde a laguna Mundaú ou do Norte constitui limite 

natural. O limite de Maceió a leste é o Oceano Atlântico, e oeste faz fronteira com Satuba, Rio 

Largo e Messias.  

Os principais acessos a Maceió ocorrem através de estradas pavimentadas (Rodovia AL 

– 101 sul e norte, e BR’s 104 e 316, esta última também conhecida como Av. Menino Marcelo). 

A região metropolitana cuja área meridional que também fez parte deste estudo tem 

como característica a presença das duas maiores lagoas do Estado de Alagoas, que são formadoras 

do complexo estuarino-lagunar Mundaú-Manguaba, e o estabelecimento do pólo industrial do 

Estado. A área de estudo foi delimitada pelos dois raios do centro de massa de coleta de resíduos 

sólidos de Maceió, abrangendo os municípios de Coqueiro Seco, Santa Luzia do Norte, na sua 

totalidade e partes dos municípios de Marechal Deodoro, Satuba e Rio Largo, como apresentado 

na Figura 6. 
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Figura 6. Localização da área de estudo. 
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4.2. CARACTERIZAÇÃO CLIMÁTICA 

A área estudada apresenta um período chuvoso (outono/inverno) e outro seco 

(primavera/verão), resultado, evidentemente, da influência do sistema de circulação 

intertropical que desenvolve climas controlados por massas quentes equatorial (Centro dos 

Açores) e tropical (anticiclone do Atlântico Sul) (NIMER, 1972). Da ação desses sistemas e da 

localização da área em baixas latitudes, resultam as temperaturas elevadas e precipitações 

abundantes, elementos que definem seu clima quente e úmido sem grandes diferenciações 

térmicas. As Figuras 7 e 8 revelam que na área estudada a incidência de chuvas é maior nos 

meses de abril a julho (de 1913-1975, máximo em maio, 289,2 mm; 1972-1996, máximo em 

junho, 297,9mm), enquanto nos meses de outubro a dezembro estas são mais escassas (de 

1913-1975, mínimo em novembro, 25,7mm; 1972-1996, mínimo em dezembro, 43,5mm).  
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Figura 7. Precipitações médias mensais observadas no período de 1913 a 1975. 

Fonte: Adaptado de Souza e Aquino, 1997. 
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Figura 8. Precipitações médias mensais observadas no período de 1972 a 1996. 

Fonte: Adaptado de Souza et al, 1998. 
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No período de 1913 a 1975 a precipitação média máxima foi de 289,2mm, ocorrida no 

mês de maio, e a mínima foi de 25,7mm, ocorrida no mês de novembro. 

No período de 1972 a 1996 a precipitação máxima ocorreu nos meses de junho e julho, 

respectivamente 297,9mm e 296,3mm; sendo dezembro o mês de precipitação mínima com 

valor de 43,5mm. Analisando-se os dados apresentados nas Figuras 3 e 4, verifica-se que de 

1913 a 1996 o valor máximo de precipitação média mensal no período é de 297,9mm. 

A evapotranspiração, perda de água para a atmosfera através da evaporação da 

superfície e transpiração da plantas, é controlada pela disponibilidade de energia, demanda da 

atmosfera e pelo suprimento hídrico do solo. Para a região do tabuleiro costeiro de Maceió, a 

distribuição média mensal da evapotranspiração de referência variou, no período de 1973 a 

1996, como apresentado na Figura 9. Esses dados foram calculados pelo método de Penman-

Monteith, o mais recomendado atualmente pela comunidade científica (Souza et al, 1998). 
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 Figura 9. Evapotranspirações de referencia médias mensais no período de 1973 a 1996. 
Fonte: Adaptado de Souza et al, 1998. 

 

Pelas Figuras 7 e 8 verifica-se que a precipitação média anual é de 1.876 mm/ano; e a 

evapotranspiração de referência é de 1.404 mm/ano. O balanço hídrico para região (Figura 10) 

mostra a ocorrência de deficiência hídrica nos meses de janeiro, fevereiro, setembro, outubro, 

novembro e dezembro, sendo mais acentuada no mês de dezembro com valor de 107,5 mm. No 

período de março a agosto a precipitação é maior que a evapotranspiração, ocorrendo reposição 

das reservas de água no solo. Nos meses de junho e julho estas reservas atingem a sua capacidade 

máxima, ocorrendo excedente hídrico de 219 mm, proporcionado por escorrimento superficial e 

percolação profunda. 
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Figura 10. Balanço hídrico para Maceió no período de 1973 a 1996. 

 

Analisando a direção predominante dos ventos, que interferem na dispersão de poeiras e 

gases gerados no aterro, tem-se que em Maceió as direções sudeste e nordeste são as 

predominantes. A Figura 11 apresenta a velocidade dos ventos na região do tabuleiro costeiro de 

Maceió a 2m e 4m de altura, as quais variam de 1,1m/s a 1,8m/s (Cavalcanti et al, 2000). 
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Figura 11. Velocidade dos ventos medidos a 2m (     ) e 4m (     ) de altura. 

Fonte: Adaptado de Cavalcanti et al, 2000. 

 
Em Maceió as temperaturas médias mensais estão em torno de 24oC. A máxima mensal 

atinge 26oC e a mínima 23oC, aferindo pequenas oscilações, ou seja, amplitude térmica de 3oC. 

As temperaturas verificadas são amenizadas pela presença da maritimidade, proporcionando 

elevada umidade relativa do ar, variando entre 75% e 82% durante todo o ano, sendo os meses 

de maio e junho os mais úmidos e os de novembro e dezembro os mais secos (SUDENE,1990). 
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4.3. DEMOGRAFIA 
Segundo estimativa baseada nos dados dos censos a taxa de crescimento anual de 2,67% 

do IBGE (2000), Maceió conta atualmente (2003) com uma população total de 819.217 

habitantes, sendo que 99,7% (816.759 habitantes) deste contingente situa-se na chamada zona 

urbana do município e apenas 0,3% (2.458 habitantes) na área rural. Atualmente sua densidade 

demográfica é de 1661,6 hab/km². 

 

4.4. LIMPEZA URBANA EM MACEIÓ 

De acordo com a Constituição Brasileira de 1988, em seu Art. 23, inciso IX, os Serviços 

de Limpeza Pública no Brasil são de responsabilidade dos municípios. Observa-se, contudo, que 

79,2% dos municípios brasileiros que possuem serviços de limpeza urbana e/ou coleta de lixo 

destinam cerca de 5% de seu orçamento a tais atividades, enquanto 15,9 % deles empregam 5-

10% de seu orçamento com isso, 2,2% utilizam 10-15% nessas atividades e apenas 1,2% dos 

municípios destinam mais de 15% à tais serviços (Plano Nacional de Saneamento Básico – PNSB, 

2000). 

Em Maceió o sistema de limpeza urbana do município é fiscalizado pela Superintendência 

de Limpeza urbana de Maceió (SLUM), um órgão da Prefeitura, cujas atividades desenvolvidas 

são: varrição, limpeza limpeza de praias, coleta de containers e tambores, coleta de entulho de 

pequenos geradores e restos vegetais, fiscalização dos terceirizados e operação do aterro semi-

controlado (vazadouro). 

Maceió destina 7,5% de seu orçamento para os serviços de limpeza urbana, deste 

percentual 78% são gastos com serviços e 22% com pessoal. Os custos do serviço de limpeza 

urbana no Município está em torno de R$ 38,24/ton, valor próximo ao mínimo observado no 

Brasil que varia na faixa de R$25,0/ton a R$60,0/ton. O serviço de coleta é terceirizado, 60% é 

assumido pela empresa MARQUISE e 40% pela empresa LIMPEL. 

Quanto à destinação final, há 37 anos os resíduos sólidos urbanos são depositados no 

vazadouro de Cruz das Almas. Atualmente 1.100 toneladas de resíduos sólidos chegam 

diariamente ao vazadouro, sua estrutura é bastante escassa sendo parcialmente cercado, e 

apresentando balança e controle de entrada dos caminhões. A compactação dos resíduos sólidos 

nele depositado não tem mais sido possível, sendo os mesmos espalhados sem nenhum material 

de cobertura, o que resulta em impactos ambientais sobre o meio antrópico aéreo, terrestre e 
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aquático. Verificava-se, também, no vazadouro a presença de 572 catadores cadastrados 

trabalhando na segregação e comercialização de recicláveis. 

Em relação aos recursos humanos a SLUM possui 518 funcionários, dos quais 425 

possuem nível básico e atuam como garis, 69 são de nível médio e normalmente são motoristas e 

auxiliares de escritório, e apenas 24 funcionários possuem nível superior, demonstrando um 

quadro pessoal predominante de baixa qualificação profissional. Desses profissionais trabalham 

diretamente no vazadouro: 2 profissionais de nível superior, 11 de nível médio e 25 de nível 

básico (1 cabo de turma, 8 balanceiros e 16 auxiliares de serviços gerais). 

A estrutura física disponível envolve um prédio, uma oficina e uma garagem. No que diz 

respeito aos equipamentos a Tabela 1 apresenta a frota de veículos e tratores, suas quantidades e 

titularidade, utilizados nos serviços de coleta de lixo e operação do vazadouro. 

Pelo descrito, verifica-se a necessidade de investimentos em infra-estrutura e 

equipamentos para aprimorar os sistemas de limpeza urbana de Maceió. 

 

Tabela 4: Infra-estrutura operacional vinculado a SLUM. 

EQUIPAMENTO SLUM TERCEIROS 
COLETA DE LIXO 

Compactadores 04 23 
Poly 02 08 
Caçambas toco 02 20 
Caçambas trucadas - 10 
Pás carregadeiras 02 01 

OPERARAÇÃO DO VAZADOURO 
Tratores de esteira - 02 
Pá carregadeira - 01 

COOPERATIVA DE CATADORES 
Prensa hidráulica 01 - 
Fonte: SLUM, 2003. 
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5. PLANO DE GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS 

Para o equacionamento dos problemas de limpeza urbana de Maceió, foi discutido com a 

SLUM, um plano de gestão de resíduos cujo modelo está apresentado na Figura 12. Nessa 

proposta os resíduos sólidos urbanos terão coleta diferenciada, conforme sejam oriundos de feira e 

mercados, recicláveis, volumosos, resíduos de construção e demolição (RCD), resíduos de 

serviços de saúde (RSS), resíduos urbanos (capina, podas e varrição), e domiciliar e comercial. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

Figura 12. Fluxograma do Plano de Gestão de Resíduos Sólidos de Maceió. 
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Os resíduos de feira livre deverão ser encaminhados para a unidade de compostagem 

visando à produção de adubos destinados a parques, canteiros, jardins públicos e pequenos 

agricultores. Os recicláveis deverão ser coletados nos pontos de entrega voluntária (PEVs) e 

encaminhados a centrais de triagem e enfardamento. Estas duas unidades deverão ficar na área do 

atual vazadouro. Os volumosos reaproveitáveis irão para distribuição e os inservíveis para o aterro 

sanitário. Os RSS poderão continuar sendo destinados a CINAL, onde é depositado em valas 

sépticas ou ser tratado por outra tecnologia adequada, os animais mortos serão destinados às valas 

sépticas localizadas na área do futuro aterro sanitário, e os resíduos domésticos e comerciais 

levados ao futuro aterro sanitário. 

 Esse sistema integrado será implantado gradativamente e, além da recuperação sócio-

ambiental da área degradada do atual vazadouro de Cruz das Almas (item 6) e do futuro aterro 

sanitário (item 7), o plano de prever as seguintes unidades: 

 
Centrais de entulho e volumosos, usina de reciclagem de entulhos e aterro de inertes. 

Aprovada na 66ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(CONAMA), a Resolução 307 de 05/07/2001, referente à reutilização e a reciclagem sólidos da 

construção e demolição (RCD), estabelece que os mesmos não mais poderão ser dispostos em 

aterros de resíduos domiciliares, nem em áreas de bota-fora, encostas, corpos d’água, lotes vagos 

ou áreas protegidas por lei. Esses resíduos deverão ser destinados, como disposto no artigo 10o 

dessa Resolução, de acordo com a sua classificação em áreas específicas para armazenamento 

temporário ou aterro para resíduos de construção civil e inertes. 

Ficou estabelecido, também, o prazo máximo de doze meses para que os municípios e o 

Distrito Federal elaborem seus Planos Integrados de Gerenciamento de RCD, contemplando os 

Programas Municipais de Gerenciamento de RCD oriundos de geradores de pequenos volumes, e 

o prazo máximo de dezoito meses para sua implementação. Os RCDs passarão por uma usina de 

reciclagem de entulhos transformando-se em agregados para ser reutilizados na construção civil 

podendo, também, ser reutilizado ou reaproveitado como insumo no futuro aterro sanitário. 

Dessa forma, Maceió contará com a instalação de centrais para recebimento de entulhos e 

volumosos, localizados em cada uma das sete regiões administrativas da cidade, e aterro de 

inertes, os quais serão administrados pela SLUM. As usinas de reciclagem de entulhos 

pertencerão ao setor privado, e já se encontram em processo de negociação para instalação na 

cidade mediada pela ADEMI/SINDUSCON. 
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Recolhimento e tratamento de resíduos de serviços de saúde 

O município de Maceió possui 34 unidades de saúde municipalizadas, 1 unidade de 

emergência, 5 hospitais públicos e 33 hospitais particulares, gerando diariamente cerca de 5,0 ton 

de resíduos de serviço de saúde (IBGE,2000).  

Em 1994, uma parceria entre o IMA e GTZ deu inicio ao “Plano Piloto de lixo hospitalar 

de Maceió”, que envolvia 5 hospitais da capital. Atualmente 100% da rede hospitalar particular e 

pública da capital (os grandes geradores), e cerca de 15% dos pequenos geradores destinam seus 

resíduos de saúde para valas sépticas da Companhia Alagoas Industrial (CINAL), localizada em 

Marechal Deodoro, serviço pelo qual a CINAL cobra, para transportar e tratar, o valor de 

R$168,00/m3. O sistema de tratamento da CINAL para os resíduos de serviço de saúde é 

composto de 3 valas de 3.000m3 cada, dotadas de sistema de impermeabiliza;ao e drenagem de 

lixiviado. Dessas valas duas já estão esgotadas e apenas uma está em operação. No entanto a 

CINAL tem área disponível e condições de construir e operar novas valas e receber os resíduos 

dos pequenos geradores, inclusive com sistema de esterilização para receber os resíduos “classe 

A” (resíduos infectantes). 

Esse projeto de coleta e destinação final diferenciada deve ser ampliado para todas as 

unidades de saúde do município, sendo estendia, inclusive, ao recebimento das peças anatômicas. 

 

Estação de transbordo 

A estação de transbordos para os resíduos urbanos só será necessária se o futuro aterro 

ficar a uma distancia superior a 30Km dos centros de massa de coleta de resíduos sólidos e poderá 

ficar localizada na área do atual vazadouro de Cruz das Almas. Caso contrário, a estação de 

transbordo não e essencial, uma vez que a mesma e recomendada quando se tem distância 

superior a 30Km. No entanto como se prever coleta seletiva com a central de triagem e 

enfardamento e galpão de compostagem, também localizados na área do atual vazadouro, nesse 

local funcionará uma estação de transbordo para os refugos desses resíduos. 
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6. PLANO DE ELABORAÇÃO DO DIAGNÓSTICO AMBIENTAL DO VAZADOURO 

Depois de implantado o futuro aterro sanitário de Maceió, o atual vazadouro de Cruz das 

Almas, deverá ser desativado através de intervenções que permitam o correto encerramento de 

suas operações e a recuperação física da área degradada, para tanto é necessário à elaboração de 

um diagnostico sócio-ambiental de sua área de influência. A concepção do projeto de 

recuperação, aqui apresentada em linhas gerais, visa obter a máxima proteção ambiental, através 

da mitigação dos impactos que foram verificados. A meta é acompanhar sua estabilização física, 

química e biológica, que requer um período de 15 a 20 anos após seu encerramento. 

A primeira etapa dos trabalhos consistiu no levantamento sócio-ambiental do atual 

vazadouro, na definição das obras de recuperação a serem implementadas na área (adotando-se a 

premissa da impossibilidade de se executar a remoção de todos os resíduos ali depositados e 

optando-se pela regularização e adequação ambiental dos mesmos), no monitoramento da área 

degradada, e no desenvolvimento de ações que possibilitem a resgatar o catador de lixo do atual 

vazadouro através da implementação de um parque sócio ambiental. Ao contrario da recuperação 

física e ambiental a recuperação social deverá ser iniciada antes da implantação do futuro aterro 

sanitário, ou seja, na fase de transição para a vida fora do vazadouro. 

 
6.1. LEVANTAMENTO SÓCIO-AMBIENTAL DA ÁREA DO ATUAL VAZADOURO 

É pertinente ressaltar que o presente trabalho não é um estudo de impacto ambiental nem 

social, e sim, um levantamento sobre impactos provocados pelo vazadouro para que se possa 

propor ações de recuperação para a área degradada. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO VAZADOURO 

O vazadouro de Cruz das Almas está localizado dentro da zona urbana do município, 

inserido na bacia hidrográfica do Riacho das águas do Ferro, entre os bairros de Cruz das Almas e 

Sítio São Jorge, ocupando uma área de 33ha, sendo 22ha ocupada pela massa dos resíduos sólidos 

urbanos que ali vêm sendo depositados desde 1967. Seu acesso é realizado através da BR 101 (a 

Leste) e da AL 104.  

Com o objetivo de situar o vazadouro no ambiente em que se encontra facilitar a 

identificação dos impactos que ele possa estar causando, delimitou-se a área da bacia do Riacho 

das Águas de Ferro, como mostrado a Figura 13, e levantaram-se suas características físicas. 
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Figura 13. Bacia hidrográfica onde está inserido o vazadouro de Cruz das Almas. 
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A bacia hidráulica do Riacho das águas do Férreo possui um área de 3,6 km2, perímetro de 

8,42km, e coeficiente de compacidade, Kc, de 1,25, indicando que a mesma é uma bacia irregular 

e portanto não sujeita a inundação. Possui cursos d´água de ordem 1, 2, 3 e 4, com declividade 

média de 16%, num talvegue de drenagem com 11,55 km, o que resulta numa densidade de 

drenagem de 3,24 km/km2, característica de bacia bem drenada, com tempo de concentração da 

ordem de 43 minutos (FERREIRA, 2003). 

A deposição de resíduos sólidos de Maceió na área que atualmente é o vazdouro de Cruz 

das Almas teve início no final da década de 30, quando foram implantados em 20 cidades 

brasileiras, entre as quais Maceió, os primeiros sistemas de compostagem, conhecidos como 

Beccari. Segundo LIMA (1995) Este sistema foi desenvolvido em 1922 por Giovanni Beccari, 

Florença, Itália, e consiste basicamente em primeiro confinar os resíduos em células fechadas, 

onde há decomposição anaeróbia. Em seguida, um fluxo contínuo de ar é introduzido no meio 

fazendo com que o processo passe a ser predominantemente aeróbio. Em termos práticos o tempo 

de digestão varia de 40 a 180 dias. 

Na década de 30, os resíduos gerados eram basicamente orgânicos o que fez com que esse 

sistema fosse eficiente e atendesse a demanda do município. O método funcionou durante três 

décadas, tendo sido abandonado gradativamente devido ao crescimento e a mudança de hábitos da 

população maceioense, que implicou no aumento do volume e na mudança da composição dos 

resíduos gerados que passaram a ter menos matéria orgânica e mais resíduos de difícil 

degradação, fazendo com que o sistema se tornasse impróprio e fosse desativado definitivamente 

em 1967. A Figura 14 mostra as instalações abandonadas do sistema Beccari de Maceió. 

 

   
Figura 14. Vista geral e tomada interna do sistema Beccari de Maceió em 1940. 
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Em 1994 tentou-se implantar, na área, um projeto de biorremediação, mas as obras não 

foram concluídas. Na ocasião o vazadouro foi divido em 8 células (C1 a C8), implantados 21 

drenos de gás e dado início a obras de estruturação de taludes na área voltada para o fundo de 

vale. 

De 1967 até o presente momento, estima-se que estão depositados no vazadouro cerca de 

700.000 m3 de resíduos sólidos diversos, essa quantidade de lixo chega a atingir em alguns 

pontos, a cota 65,0, com altura, de resíduos acumulado, de 30m ou mais. Portanto as condições de 

deposito de mais resíduos nessa área é atualmente bastante restrita. Para contornar a situação foi 

aberta uma nova célula extra (C9), com dimensões de 100x100x10m (Figura 15), a qual estendeu 

a sobrevida do atual vazadouro para, no máximo, dois a três anos.  

 

 
Figura 15. Fotografia da Célula, C9, do vazadouro. 

 
Atualmente a área é parcialmente cercada, possui uma oficina mecânica, um escritório e 

uma balança para controle da quantidade de lixo que chega ao local, mas não possui drenos de 

base para lixiviado, os drenos gás foram aterrados pelo lixo, a iluminação noturna é precária, é 

desprovido de rampas adequadas para o tráfego de equipamentos e de transporte, e as 1100 

toneladas diárias de resíduos que chegam ao vazadouro são simplesmente empurradas pelo trator, 

sendo recoberto com terra apenas no verão. A Figura 16 apresenta a planta geral do vazadouro. 
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Figura 16. Esquema geral do atual vazadouro de Cruz das Almas. 

Legenda: 

CF: Campo de Futebol; BAL:  Balança;  ESC: escritório;  BECC: Antigo Sistema Beccari;  OM: Oficina Mecânica 

C1 a C8: Células de aterro de resíduos sólidos;  C9: nova célula (emergencial) 
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Durante o inverno ocorrem dificuldades operacionais, e os resíduos permanecem a céu 

aberto sem nenhum recobrimento com terra. Devido a insuficiente compactação dos resíduos, em 

épocas de chuva, é comum o desmoronamento de parte dos taludes, como pode ser observado na 

Figura 17. 

 

 
Figura 17. Vista dos taludes do vazadouro, voltado para o fundo do vale (2003). 

 

Para avaliar a quantidade do lixo depositado no vazadouro de Cruz das Almas, a Figura 

18 mostra a altura do lixo tendo como referencia a balança de pesagem em 1993 e 2003. 

 

   
Figura 18. Altura do lixo em relação à balança de pesagem em 1993 e 2003, respectivamente. 

 

A Figura 19 apresenta a Fotografia aérea da área de depósito de lixo no vazadouro. 
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Figura 19. Fotografia aérea realizada em ago/2003 do vazadouro de Cruz das Almas. 

 
Como o vazadouro não dispõe de sistema de drenagem de base e de pé de talude para 

captação de lixiviado nem sistema de tratamento para o mesmo, são comums afloramentos de 

lixiviado no pé dos taludes e a formação de uma lagoa de lixiviado na base do vazadouro, como 

pode ser observado na Figura 20. 

 

 
Figura 20. Lagoa de lixiviado na base do vazadouro. 
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Em épocas de chuva, o percolado acumulado nessa lagoa, escoa pela drenagem natural do 

terreno provocando a contaminação das águas do Riacho das Águas do Ferro que deságua na 

praia de Cruz das Almas a aproximadamente 2,0km do vazadouro. 

A ausência de drenos de lixiviado e gases na área do vazadouro compromete a 

balneabilidade de praias e a atmosfera, diminuindo também a fertilidade do solo. São evidentes a 

contaminação do solo e os impactos ambientais causados sobre o meio antrópico e às 

comunidades que vivem nos bairros próximos. Existem comunidades que vivem em habitações a 

menos de 100m de distância e em bairros próximos que ficam expostas a presença fumaça; 

poluição visual e olfativa, assim como de vetores, principalmente moscas, ratos, urubus; etc. 

No que se refere à contaminação das águas subterrâneas, embora não existam dados que 

comprovem, existe há 37 anos um risco potencial. De acordo com especialistas em hidrogeologia, 

a principal fonte de contaminação potencial de águas subterrâneas dentro do perímetro urbano de 

Maceió, pode ser o vazadouro de Cruz das Almas. Existem relatos de que quando há combustão 

espontânea os gases e material particulado chegam a atingir (além dos bairros de Cruz das Almas, 

Jacarecica e Mangabeiras), parte do bairro de Ponta Verde, até o Hotel Meliá, e o Hospital do 

Açúcar – bairro do Farol, causando diversos transtornos à população. Obviamente, em se tratando 

de poluição atmosférica, os efeitos estão diretamente relacionados com a direção, velocidade e 

quantidade de ventos, além de outros fatores meteorológicos. 

 

LEVANTAMENTO SOCIAL 

Da mesma forma que em outras localidades, a catação de lixo no vazadouro de Cruz das 

Almas vem ao longo dos anos se constituindo uma alternativa de renda para muitas famílias que 

não dispõem de emprego nem qualificação profissional (Figuras 21 e 22). A presença de 

catadores além de colocar essas pessoas em condições sub-humanas dificulta a operação de 

compactação do lixo. 

Até meados de 2002 verificava-se no vazadouro a presença de aproximadamente 300 

catadores, registrados nos cadastros realizados em 1997, 1998, 2001 e 2002. A partir de julho de 

2002 esse número cresceu assustadoramente, tendo sido registrado no cadastro de 2003 a 

existencia de 572 catadores trabalhando na segregação e comercialização de recicláveis, que além 

de dificultar o espalhamento e compactação do lixo, como pode ser observado nas Figuras 17 e 

18, é um problema social. Tal aumento no número de catadores acentuou a criminalidade local, o 



 

 

63

uso de drogas e os riscos de acidentes, que no mês de julho/2003 resultou na morte, por 

atropelamento, de um adolescente na área do vazadouro. 

 

 
Figura 21. Catadores abordando caminhão no vazadouro de Maceió. 

 

 
Figura 22. Catadores durante a operação do trator no vazadouro de Maceió. 

 

A atividade de catação no vazadouro é organizada entre eles, existem os catadores que se 

denominam de recicladores, os intermediários conhecidos como classificadores e os 

atravessadores intitulados de comerciantes. 
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Há dois anos o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil (PETI) do Governo Federal, 

institucionalizado pela Secretaria Municipal de Promoção da Cidadania e Assistência Social 

(SEMCAS), conjuntamente com a SLUM, Cruz vermelha e a Secretaria Municipal de Educação 

(SEMED), vem estimulando a erradicação do trabalho infantil através de doação bolsas no valor 

de R$40,00/criança na faixa de 7 a 16 anos, que participa do programa. No PETI, diariamente, no 

começo da manhã, 208 crianças, filhos de catadores do vazadouro, são levadas as uma escola e à 

tarde a jornada ampliada da Cruz Vermelha onde recebem alimentação, desenvolvem outras 

atividades. Mesmo assim alguns catadores, embora seja proibido, ainda insistem em levar as 

crianças para o vazadouro, e outros enviam as crianças para escola durante o dia e ao vazadouro à 

noite. 

Considerando que a demanda de catadores aumentou consideravelmente no ultimo ano, a 

SLUM tomou providencias no sentido de organizar o acesso de catadores e estabeleceu normas 

de controle para a catação de lixo. A iniciativa tem como objetivo evitar riscos de acidente, 

diminuir a criminalidade e acabar com a exploração do trabalho infantil. Desde setembro de 2003 

que só tem acesso ao vazadouro 400 recicladores, 22 classificadores e 6 comerciantes, todos eles 

com autorização e identificação por meio de coletes padronizados e numerados distribuídos pela 

SLUM aos trabalhadores cadastrados que atuam na área a pelo menos dois anos. Além disso, a 

partir dessa data, a permanência no vazadouro passou a ser de segunda a sábado das 6:00 as 

18:00 horas e ficando proibida a entrada de: 

. Menores de 18 anos (Lei Federal 8069/1990-proibição do trabalho infantil em áreas 

insalubres); 

. Recicladores não autorizados (sem colete); 

. Veículos não cadastrados; 

. Pessoas não autorizadas; 

. Animais e carroças. 

 

Na área do vazadouro existe ainda uma cooperativa de catadores com cerca de 20 

cooperativados, subsidiada pela SLUM, que trabalham na triagem e enfardamento de materiais da 

coleta seletiva, proveniente de grandes geradores em Maceió, tais como industrias, condomínios, 

etc. Atualmente chegam a essa cooperativa cerca de 25 toneladas por mês, cujos recursos 

financeiros obtidos na venda do material reciclável são rateados entre os cooperativados. 
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Nos últimos cinco anos, esforços têm sido direcionados para reverter esse quadro sócio-

ambiental, tentando transformar o vazadouro em aterro controlado para minimizar os impactos 

causados, mas um fator agrava a situação: a área do atual vazadouro chegou a exaustão, tendo 

condições de receber o lixo urbano por, no máximo, mais três anos, o que expressa a necessidade 

urgente de encerrar suas atividades em favor da utilização de outra área. 

Os quetionários aplicados nas áreas I, II e III, revelaram que na área I estudada, que é a do 

próprio vazadouro, 95% da população economicamente ativa dos entrevistados e das pessoas com 

quem eles moram, trabalham no vazadouro, os outros 5% exercem outra função sem carteira 

assinada. Todas as famílias têm como principal fonte de renda a catação e 80% moram em uma 

das duas áreas (II e III). 

Na área II, 43% da população trabalha no vazadouro de Cruz das Almas. Este número 

aumenta muito se levada em consideração apenas a Favela do Lixão (Figura 23), que é composta 

basicamente por catadores. Já na área III, que fica próxima a lagoa de lixiviados, 62% da 

população economicamente ativa trabalha no vazadouro. 

 

 
Figura 23. Vista aérea da Favela do Lixão (áreaII) 

 

Apenas 21% das pessoas que não trabalham no vazadouro possuem carteira assinada e os 

outros 79% recebem no máximo um salário mínimo. Grande parte dos catadores veio de outros 

municípios do interior alagoano ou pernambucano em busca de trabalho e melhoria de vida e, por 

falta de oportunidade e pelo baixo nível de escolaridade, acabaram indo trabalhar no vazadouro. 
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A maioria das pessoas que habita a região estudada vive em condições precárias. Poucas 

casas possuem fossa séptica, normalmente há fossas negras onde apenas o resíduo do vaso 

sanitário é depositado, outras casas despejam todo seu esgoto direto nas ruas, córregos ou vales. 

As casas muito pequenas, normalmente com 3 cômodos, onde moram em média 6 pessoas, cujo 

material de construção varia é geralmente alvenaria, taipa, lona ou compensado, sendo que 92% 

das habitações têm energia elétrica e 75% água encanada. A Figura 24 ilustra graficamente os 

percentuais da disposição dos esgotos sanitários e os materiais de construção observados.  

 

     
Figura 24: Disposição dos esgotos sanitários e materiais de construção. 

 

Os moradores reclamam da presença constante de insetos e roedores como barata, mosca, 

mosquito e rato. Sendo maior a incidência na área II, principalmente, na Favela do Lixão onde 

também há presença de escorpiões. É comum, também, doenças de pele e problemas respiratórios 

devido a proximidade e contato com o lixo. 

Um ponto importante é quanto à alimentação dos catadores que passam o dia no 

vazadouro. Absolutamente todos os entrevistados consomem alimentos do lixo ao longo do dia, 

normalmente são produtos que passaram da validade ou restos de alimentos provenientes de 

restaurantes. 

Com relação a escolaridade, a maioria dos catadores não possui nenhum tipo de 

qualificação o que torna difícil a sua inserção no mercado de trabalho. Por isso muitos deles não 

sabem o que irão fazer após o encerramento do vazadouro. A Figura 25 ilustra o grau de 

escolaridade do observado. 
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Figura 25. Grau de escolaridade observado. 

 
Diante do observado torna-se necessário, que antes do encerramento do vazadouro 

seja elaborado um diagnostico sócio-ambiental de sua área de influência, que possibilite 

seqüencialmente o cadastramento e a incorporação dos recursos humanos adultos existentes no 

atual vazadouro (catadores) tanto como parceiros na recuperação dessa área degradada. 

 

CARACTERIZAÇÃO DO LIXIVIADO 

Tanto na recuperação de áreas degradadas por vazadouros, quanto em projetos de aterros 

sanitários é imprescindível necessário coletar, tratar e destinar de maneira adequada o lixiviado, 

para tanto, é necessário caracterizar esse resíduo para se conhecer sua composição. A Tabela 5 

apresenta os dados de DQO, nitrogênio amoniacal e sólidos do lixiviado coletado em diferentes 

pontos do vazadouro. 

 Observando-se a Tabela 5. verifica-se que os valores de DQO obtidos nas amostras da 

vala do pé de célula, com valor médio de 4200 mg/L, é muito inferior aos valores obtidos para as 

amostras dentro da célula e do dreno de gás, com valor médio respectivamente de 35500mg/L e 

48000mg/L. Os valores obtidos dentro da célula estão na faixa apresentada por 

TCHOBANOGLOUS et al (1993) para aterros novos com menos de 2 anos de operação. No 

entanto HENRY et al (1987) observou valores de DQO para o aterro de Keele Valley no Canadá, 

com 1,5 anos, da ordem de 13.800mg/L.  

A diferença de valores entre a DQO na vala de pé de célula e dentro da célula, deve-se ao 

fato de que para atingir a vala o percolado atravessa a massa do aterro, sofrendo maior processo 

de degradação devido ao maior tempo de detenção na célula (percolado mais velho), diminuindo 
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conseqüentemente sua concentração. Os valores de DQO para esse percolado está próximo ao 

valor obtido por HENRY et al (1987), para o aterro de Brock North, no Canadá, com idade de 8 

anos. 

 

Tabela 5. Resultados das análises de DQO, amônio e sólidos totais, fixos e voláteis, em mg/L. 

Data DQO N-NH4 ST SF SV 
Dreno do pé da célula 

19/dez/03 4075,2 437,0 6064,0 4338,0 1726,0 
16/jan/04 3431,5 399,6 7846,0 6796,0 1050,0 
2/fev/04 5097,6 502,6 5718,0 4668,0 1050,0 

Interior dos resíduos da célula 
9/dez/03 29521,1 297,7 27700,0 9382,0 18318,0 
26/jan/04 30884,3 271,7 26274,0 12232,0 14042,0 
19/fev/04 46182,2 305,6 53366,0 24126,0 29240,0 

Poço de extração de gás da célula 
19/fev/04 48984,3 224,1 58620,0 21500,0 37120,0 

Lagoa de percolado 
9/dez 1651,8 638,3 7754,0 5874,0 1880,0 
19/dez 1273,1 532,8 3578,0 2734,0 844,0 
16/jan 1613,9 543,3 4946,0 3806,0 1140,0 
26/jan 2787,7 475,4 5160,0 3960,0 1200,0 
2/fev 1954,7 692,7 9076,0 7436,0 1640,0 

19/fev 3734,4 638,4 9908,0 8532,0 1376,0 
 

Quanto a DQO das amostras coletadas na lagoa de lixiviados observa-se que os valores 

variam entre 1273,1 e 3734,4. Os valores mais altos de DQO foram obtidos nas coletas feitas 

durante dias chuvosos. Isso se deve ao fato de que durante períodos chuvosos há um aumento na 

quantidade de materiais orgânicos presentes na massa de lixo que são carreados para a lagoa de 

lixiviados. Esses valores mostram-se fora dos intervalos encontrados na literatura para chorume 

gerado em aterros com mais de 10 anos, que segundo TCHOBANOGLOUS et al (1993) estão 

situados na faixa de 100mg/L a 500mg/L. Isto provavelmente device a contínua descarga de 

lixiviado na lagoa, proveniente da célula nova do vazadouro que ainda está sendo operado. 

Os valores de nitrogênio amoniacal observados tanto dentro da célula quanto dentro do 

dreno de gás foram da ordem de 275mg/L, enquanto o da vala de pé de célula foi maior, com 

valor médio 445mg/L. No entanto ambos valores estão dentro da faixa citada por 

TCHOBANOGLOUS et al (1993), de 200 a 800g/L, para aterros com menos de 2 anos. Já na 
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lagoa de lixiviado a concentração de N-NH4 (Nitrogênio Amoniacal), com valor médio de 

590mg/L, encontra-se no intevalo típico de lixiviado gerado em aterros com menos de 2 anos. 

A concentração de sólidos totais, também foi significativamente maior para as amostras 

de dentro da célula e dentro do dreno de gás, com valor médio, respectivamente de 35.500mg/L e 

58.00mg/L, enquanto que para o da vala de pé de célula foi de 6500mg/L. Esses valores estão 

muito maiores que os encontrados na literatura, cujo maior valor encontrado foi de 12.700mg/L< 

reportado por HENRY et al (1987) para o aterro de Keele Valley no Canadá com idade de 1,5 

anos. Observa-se ainda que para as amostras de dentro da célula, que apresentavam maior 

concentração de DQO a relação SF/ST era inferior a 0,4, indicando a predominância de matéria 

orgânica, enquanto que para as amostras da vala de pé de célula a relação SF/ST foi superior a 

0,7, indicando predominância de material inerte. 

 Com relação aos valores de pH, apresentados na Tabela 6, verifica-se que para o lixiviado 

mais velho (pé de célula) estes variaram na faixa de 7,7 a 8,2, numa faixa alcalina, enquanto que 

o pH das amostra sde dentro das células estiveram na faixa ácida, variando de 5,5 a 5,9. Valores 

de pH na faixa de de 5,0 são típicos de aterros novos com menos de 2 anos, enquanto que valores 

acima de 7,0 são característicos de aterros com ais de 10 anos. 

 

Tabela 6. Resultados das análises de alcalinidade total, intermediária e parcial. 

Data pH AV AI AT AP 
Dreno do pé da célula 

19/dez/03 8,1 331,3 4911,8 6474,0 1562,2 
16/jan/04 8,2 311,3 4951,6 6342,9 1391,3 
2/fev/04 7,7 294,3 2231,5 3497,6 1266,1 

Interior dos resíduos da célula 
9/dez/03 5,5 - 0,0 9100,1 9100,1 
26/jan/04 5,9 5160,2 1697,9 6010,4 4312,5 
19/fev/04 5,7 11791,8 0,0 2026,3 2026,3 

Poço de extração de gás da célula 
19/fev/04 5,5 9863,9 40,0 375,4 335,4 

Lagoa de lixiviado 
9/dez 8,40 - 1743,1 2175,4 432,3 

19/dez 7,81 86,1 2522,5 3686,8 1164,2 
16/jan 8,11 134,1 1253,4 7577,3 6323,8 
26/jan 7,92 100,1 228,16 1406,8 1178,6 
2/fev 8,13 698,7 475,74 3589,7 3114,0 
19/fev 8,20 395,4 4365,9 5666,0 1300,1 
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 O mesmo comentário serve para os valores de alcalinidade total que variaram de 2200mg 

CaCO3/L a 5700mg CaCO3/L, valores típicos de aterros com menos de dois anos. No entanto o 

pH apresentou-se alto, quando comparado com a literatura, situou-se entre 7,8 e 8,1, enquanto 

que esse autor cita valor máximo de pH para chorume, de 7,5. 

Como era de se esperar a concentração de ácidos voláteis (~300mg/L) para o lixiviado 

mais velho com pH maior, foi menor que para o percolado ais novo (dentro das células) que 

apresentaram pH em torno de 5,5, que apresentaram concentrações superiores a 5000mg/L. isso 

refeletiu também na concentração de alcalinidade, cuja relação AP/AT foi superior a 0,7 

indicando a predominância de alcalinidade parcial de vido a presença de ácidos fracos, 

produzidos no processo de degradação anaeróbia do lixo, enquanto que para o percolado mais 

velho, a relação AP/AT foi em torno de 0,3, indicando a predominância da alcalnidade 

intermediária devida a presença de carbonatos. TCHOBANOGLOUS et al (1993), coentam que 

para aterros novos com anos de 2 anos, a alcalinidade total varia entre 1.00 e 10.000 mg/L, e que 

esse valor tende a diminuir com o aumento da idade do aterro. 

 

6.2. DEFINIÇÃO DAS OBRAS DE RECUPERAÇÃO 

Nessa etapa foram concebidas ações emergenciais com vistas à mitigação imediata dos 

impactos ambientais adversos que foram observados. Para tanto recomenda-se as seguintes 

operações: 

 

Delimitação e cercamento total da área: isolar completamente a área com de cercas de 

mourões e placas pré-moldadas de concreto, em todo o perímetro do vazadouro, para impedir 

o acesso de pessoas não autorizadas. Além disso, implantar postes de iluminação a cada 100m 

e uma bordadura de árvores de médio e alto porte, resistentes e perenes (nativas da região), 

para minimizar a ação dos ventos e evitar a dissipação de possíveis odores. 

 
Cobertura dos resíduos: regularizar, compactar e recobrir o lixo depositado no vazadouro com 

uma camada de solo argiloso com 0,6m de espessura, também compactado, com declividade 

superficial uniforme de 2%, para evitar o acúmulo de águas de chuva e o desenvolvimento de 

processos erosivos.  
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Retaludamento: reestruturar os taludes com inclinação de 1:2 ou 1:3 (vertical:horizontal), 

intercalados por bermas com pelo menos 10,0m de largura para permitir o trânsito de 

equipamentos tais como tratores, pás-mecânicas, caminhões, etc. Os taludes também deverão 

receber cobertura com solo argiloso compactado, com espessura de 0,6m. Isso deverá ser 

efetuado levando-se em conta as dificuldades operacionais ali existentes, preconizando-se 

uma minimização no corte dos resíduos já lançados, tendo em vista que os resíduos 

depositados já se encontram no local há bastante tempo, criando entre si um entrelaçamento 

forçado, que poderá ser rompido com o revolvimento do material.  

 
Plantio de grama sobre os taludes: sobre os solos de recobrimento dos taludes fazer o plantio 

de grama Batatais (Paspalum notatum), através da aplicação de placas já desenvolvidas 

(transportadas para plantio no local desejado). A função é proteger superficialmente as áreas 

expostas, proporcionando condições de resistência à erosão superficial e reconstituir as 

características da paisagem natural do entorno. 

 
Construção do sistema de drenagem de lixiviado: ao longo de todo o perímetro do vazadouro e 

pés de taludes recomenda-se instalar drenos cegos (largura e altura úteis de 1,0m), 

preenchidos com Brita no 3, e dotados de tecido geotêxtil (PROPEX 4004 ou similar), no 

contato com o solo. Esses drenos serão selados na sua face superior com uma camada de solo 

argiloso (mín. 20cm), coletando o percolado gerado e conduzindo-o para os tanques de 

acumulação de lixiviado. Isso impedirá que o percolado aflore nos pés dos taludes. A Figura 

26 ilustra esquematicamente os drenos de pé dos taludes. 

 

Figura 26. Seção transversal típica do dreno periférico. 
 



 

 

72

Construção de tanques de coleta de lixiviado: os percolados drenados do aterro deverão ser 

armazenados em 2 (dois) tanques de acúmulo distribuídos na base do vazadouro e, 

periodicamente, de onde periodicamente deverão ser esgotados através de caminhão pipa e 

destinados à estação de tratamento de lixiviado do futuro aterro sanitário Maceió ou para o 

emissário submarino. Cada um tanques de acúmulo de percolado será, portanto, 

dimensionado para funcionar em série, sendo cada um capaz de armazenar o percolado 

durante 5 (cinco) dias. Tais tanques poderão ser executadas com laje de fundo e paredes em 

concreto estrutural (fck de 15 MPa) e devidamente impermeabilizada com argamassa 

impermeável (VEDACIT) e manta de PEAD de 1mm de espessura, para prevenir a 

contaminação do lençol freático. Outra medida preventiva e necessária diz respeito à proteção 

de pessoas e animais, exigindo-se para tal a construção de uma cerca perimetral no entorno 

dos tanques. 

O potencial de formação do lixiviado foi considerado após o encerramento do 

vazadouro, ou seja, com camada de recobrimento de maior espessura, com função de 

impermeabilização, resultando maior coeficiente de escoamento superficial e menor 

infiltração da água da chuva na massa de resíduos. O valor diário da vazão de percolado a 

ser gerado foi calculado com os dados de precipitação e evapotranspiração para o mês de 

junho que resulta em maior de acumulo hídrico para Maceió. 

 
Qm = P . A = 51 m3/dia.ha x 22,0ha = 1122,6 m3/dia = 46,8 m3/h = 13,0 L/s 

onde: Qm = vazão de percolados, m3/dia; 

A : Área útil média do aterro = 22,0 ha. 

P = altura mensal de percolado calculada, m3/dia.há 

 

P = (1-C)x(P-ET) = (1-0,3) x (2979,8-793)= 1530,8 m3/mês.ha = 51,0 m3/dia.ha 

Onde: C : Coeficiente de Escoamento Superficial = 0,3 

P :  precipitação média = 297,98mm/mês = 2979,8 m3/mês.ha 

 ET: evapotranspiração potencial média = 79,3mm/mês = 793m3/mês.ha 

 
Para um tempo de detenção de 5 dias o volume de cada tanque de armazenamento de 

percolado será de: 
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V = 1122,6 x 5 = 5613 m3 

 

Adotando profundidade de 5,0m e relação largura/comprimento de 1/3, as dimensões dos 

tanques serão de 20,0x60,0x5,0 m. 

 
Construção do sistema de drenagem de gases: através da execução de perfurações feitas com 

equipamentos especiais e a inserção, nesses furos, de drenos especialmente construídos para a 

exaustão dos gases gerados. A Resolução CONAMA no. 3, de 28/06/1990 estabelece os 

padrões para a emissão de gases e determina que estes devem ser tratados adequadamente 

devido à possibilidade de ocorrer mal odor e explosões. Os gases coletados através devem ser 

levados para locais abertos na atmosfera, para tratamento por vias químicas ou biológicas, ou 

reaproveitado como fonte de energia. A composição média dos gases gerados pela 

degradação anaeróbia do lixo está apresentada na Tabela 7. 

 

     Tabela 7. Principais gases formados nas reações de degradação de lixo. 

Componente Teores limites (%) Teores médios (%) 

Metano (CH4) 54-77 67 

Gás carbônico (CO2) 14-34 30 

Nitrogênio (N2) 0-9 3 

Hidrogênio (H2) 0-11 3 

Oxigênio (O2) 0-2 0,4 

Gás sulfídrico (H2S) 0,004-0,9 0,01 

 

 Dentre os gases formados o maior percentual é gás metano, um gás altamente combustível 

que pode ser reaproveitado como fonte geradora de energia para as instalações a serem 

implantadas na área. No vazadouro de Cruz das Almas foram perfurados, em agosto/2003, 

dois poços piloto para investigar o potencial do gás gerado (Figura 27). Os resultados obtidos 

mostraram um percentual de 60% de metano com pressões superiores a 5,2mca (16”de água), 

apontando um alto potencial para aproveitamento como energia elétrica. 
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Figura 27. Perfuração de poços piloto de gás no vazadouro de Cruz das Almas.  

 

Construção de estrada de serviço: implantação de uma via perimetral pavimentada, em toda a 

área, de forma a possibilitar o acesso à mesma em todos os seus pontos. Por tal via deverão 

circular equipamentos e máquinas necessárias a manutenção da área, bem como os 

caminhões-pipa responsáveis pelo esgotamento das caixas de acumulação do percolado.  

 
Construção de sistema de drenagem de águas pluviais: ao longo de todo o perímetro do 

vazadouro recomenda-se a implantação de canaletas superficiais revestidas em concreto, 

destinadas a desviar as águas de chuvas não incidentes diretamente sobre o vazadouro para 

fora do mesmo. 

 

Elaboração de um diagnóstico sócio-ambiental do território: para estudar o perfil dos 

catadores inseridos no território do atual vazadouro e as maneiras de facilitar sua transição 

para fora do mesmo, assim como também para direcionar ações com vistas a sua capacitação 

profissional para que se tornem parceiros tanto na recuperação ambiental quanto econômica 
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do vazadouro e trabalharem na Central de Triagem e enfardamento, na usina de compostagem 

ou na casa de vegetação, ou até mesmo para outro trabalho fora do vazadouro, mais digno e 

menos cruel. 

 
Controlar as formigas cortadeiras nas áreas de plantio e replantio: ao longo do tempo, à 

medida que as obras de engenharia sejam implantadas e a estabilização da área comece a 

ocorrer, serão plantadas espécies vegetais arbustivas que sejam tóxicas a formigas cortadeiras, 

como gergelim, arruda e alecrim. 

 
Promover o enriquecimento vegetal do solo: visto que as prováveis dificuldades do solo do 

vazadouro de Cruz das Almas serão a toxicidade causada pelos gases gerados e pelos metais 

presentes, a carência de nutrientes, a limitada capacidade de troca iônica, a compactação e 

saturação da cobertura, e a ocorrência de recalques diferenciais, recomenda-se associar as 

técnicas de melhoramento edáfico (correção da acidez, separação de gases, etc) com o uso de 

bactérias fixadoras de nitrogênio e promotoras do crescimento vegetal. Para tanto, a seleção 

de leguminosas arbóreas que sejam previamente noduladas com Rhizobium e micorrizadas, 

para o plantio direto, por semeadura ou almofadas em áreas planas ou de taludes, faz-se 

necessária. 

 

6.3. MONITORAMENTO DA ÁREA 

Para acompanhar o comportamento do vazadouro no que diz respeito às propriedades dos 

resíduos enterrados, recalques, composição e vazão de lixiviado, composição qualitativa dos 

gases emitidos e grau de contaminação das águas superficiais e subterrâneas da área 

circunvizinha ao vazadouro e, deverá ser implantado um sistema de monitoramento ambiental na 

área envolvendo: 

 
Monitoramento dos sólidos 

O monitoramento dos sólidos enterrados permite avaliar a evolução temporal do processo 

de decomposição da matéria orgânica e sua influência nas propriedades dos resíduos, visto que a 

resistência da massa de lixo está associada à heterogeneidade e composição dos materiais 

enterrados. Por sua vez a decomposição dos resíduos é responsável pelo recalque da massa de 

sólidos. O mecanismo de recalque em aterros é complexo, sendo causado por processos físicos, 

químicos e biológicos devido não somente à decomposição da matéria orgânica, mas também 
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devido e dissipação das pressões de líquidos e gases, bem como da adição de novas camadas de 

lixo ou cobertura de solo. Para o vazadouro de Cruz das Almas inicialmente deve-se estimar o 

volume do lixo depositado ao longo de 37 anos, através de cartas topográficas existentes antes e 

após o uso da área. E o monitoramento deve ser realizado por meio dos seguintes parâmetros: 

temperatura, recalques superficiais (placas) e profundos (aranhas), resistência (sondagens SPT), 

teor de umidade ao longo da profundidade, sólidos voláteis e pH. 

 
Monitoramento dos recursos hídricos 

Deve-se instalar poços de monitoramento da água de subsolo (a montante e jusante do 

vazadouro), e assim como também dos corpos hídricos superficiais (bacia hidrográfica do Riacho 

das Águas do Ferro), na qual está inserido o vazadouro para verificar as interferências sanitárias e 

ambientais, e realizar análises fisico-química e microbiológica dessas águas. Deve ser feito, 

também, um mapeamento dos locais onde não se pode mais perfurar poços de abastecimento 

devido a possíveis contaminações por lixiviado. Para essas águas devem ser feitas análises de pH, 

alcalinidade, condutividade, DBO, DQO, sólidos totais, sólidos voláteis, cloretos, alumínio, 

cádmio, chumbo, cromo, cobre, cálcio, cobalto, ferro, fósforo, manganês, magnésio, nitrogênio, 

potássio, sódio e zinco, além de realização de análises bacteriológicas, para determinação de 

coliformes totais e fecais. 

 

Monitoramento climatológico 

Deve-se instalar estação meteorológica com o objetivo de acompanhar, na escala local, 

fenômenos tais como precipitação, evapotranspiração e temperatura, para correlacionar com a 

geração de lixiviado, assim como também a direção e velocidade de ventos para avaliar a 

dispersão de odores ou possíveis fumaças. 

 
Monitoramento do lixiviado 

O monitoramento do lixiviado também permite acompanhar o processo de degradação da 

matéria orgânica. Sua composição química varia dependendo do tipo de resíduos, quantidade de 

chuvas/umidade, temperatura e idade do aterro. No vazadouro deverá haver monitoramento 

através de análises de parâmetros físico-químicos e microbiológicos em amostras de lixiviado 

obtidas nas sondagens, nas canaletas e no tanque de armazenamento, com determinação de: pH, 

alcalinidade, condutividade, DBO, DQO, sólidos totais, sólidos voláteis, cloretos, alumínio, 
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cádmio, chumbo, cromo, cobre, cálcio, cobalto, ferro, fósforo, manganês, magnésio, nitrogênio, 

potássio, sódio e zinco, além de realização de análises bacteriológicas, para determinação de 

coliformes totais e fecais. 

 
Monitoramento dos gases 

O monitoramento dos gases além de avaliar o processo de decomposição da matéria 

orgânica em conjunção com os demais parâmetros monitorados permite estimar a composição 

dos gases liberados para a atmosfera. Deverão ser coletadas amostras nas saídas dos drenos de 

gás e na camada de cobertura do Aterro para se determinar, em laboratório por cromatografia, sua 

composição e o conteúdo de metano em cada uma delas, e a partir da variação de sua 

concentração no gás calcular a taxa de desprendimento. As análises forneceram também 

informações sobre a concentração de metano no ar em camadas próximas do solo. 

 
Monitoramento da cobertura vegetal do solo 

Considerando que a toxicidade provocada pelas diferentes origens dos resíduos altera a 

microbiota do solo, interferindo em sua fertilidade e, portanto, na instalação de determinadas 

espécies vegetais, será avaliada freqüentemente a fitotoxicidade e contenção do solo 

proporcionada por tal cobertura, visando monitorar seu grau de fertilidade para correção e 

instalação de nova biomassa. Deverão, ainda, ser efetuadas caracterizações pedológica, 

fitossanitária e de biomassa da área do vazadouro de Cruz das Almas, Maceió (AL).  

Para tanto, amostras de solo deverão ser coletadas para análises pedológicas conforme 

Normas ABNT. Amostras sólidas e líquidas deverão ser também coletadas (NBR 6484/NBR 

7250) a partir de sondagens a percussão (SPT), em diferentes profundidades. Sementes de 

diferentes espécies de plantas deverão ser submetidas a testes de germinação e análises de 

crescimento nesses substratos. Paralelamente, os microrganismos presentes nas amostras 

coletadas deverão ser isolados, identificados e quantificados.  

 No tocante à cobertura vegetal, deverão ser selecionadas espécies com altura menor que 

1,0 m e raízes pouco profundas. A cobertura herbácea auxiliará o processo de regeneração e re-

estruturação do solo e do cenário paisagístico, e a contenção dos taludes. Em seguida, um 

trabalho de recomposição da flora original deverá ser efetuado, e o levantamento da flora 

originalmente nativa do local deverá ser pesquisado. Esse é um processo longo, pois como já foi 

dito, é necessário que a área vá sofrendo estabilização, mas deve ser planejado para implantação. 
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As mudas dessas plantas e de plantas indicadoras devem ser submetidas a testes de 

germinação e análises de crescimento em amostras de substratos sólidos e líquidos coletados. Seu  

desenvolvimento (altura, diâmetro da base do caule e área de copa) deverá ser mensurado e, em 

seguida, estimado o índice de recobrimento do solo do vazadouro. 

 

6.4. TRANSFORMAÇÃO DO VAZADOURO EM PARQUE SÓCIO AMBIENTAL 

Após recuperado ambientalmente, o atual vazadouro deverá ser transformado em um 

Parque Sócio Ambiental, como mostrado esquematicamente na Figura 28. Como na área onde 

foi depositado lixo não se pode construir edificações devido a problemas de recalque pela 

decomposição dos resíduos ali depositados, pela baixa capacidade de carga do terreno e 

possibilidade de infiltração de gases no interior das edificações, essa área deve ser destinada a 

instalação de estruturas para o desenvolvimento de práticas esportivas, de lazer e convivência, 

não só para os catadores, como para toda comunidade Maceioense, além de um mirante visto que 

o local dispõe de uma vista panorâmica da orla marítima urbana de uma beleza incomensurável. 

Na parte baixa do vazadouro existem edificações, algumas delas abandonadas que devem ser 

reformadas e utilizadas para a implantação de uma central de triagem, usina de compostagem, 

casa de vegetação e um centro de educação ambiental.  

As ações propostas são de cunho sócio-educacional e de saúde, que possibilitem 

seqüencialmente o cadastramento e a incorporação dos recursos humanos adultos existentes no 

atual vazadouro (catadores) como parceiros na recuperação dessa área degradada, seja através da 

capacitação e treinamento dos mesmos, para que não se desloquem para o futuro ASM, seja 

através de atividades economicamente sustentáveis, como a instalação de unidades de triagem e 

enfardamento de material reciclável, a tecnologia na produção de flores e plantas ornamentais e a 

produção e comercialização de fertilizantes (compostagem de resíduos orgânicos), ou seja, 

através do fornecimento de bolsas de estudo para seus filhos. Sugere-se, ainda, algumas práticas 

de engenharia e de manejo biológico visando acelerar a recuperação da área e a instalação de 

obras para práticas esportivas, de lazer e convivência, não só para os catadores, como para toda a 

população de Maceió ou visitantes. Assim o Parque Sócio Ambiental contará com: 
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Figura 28. Planta esquemática do Parque Sócio-Ambiental. 
 

Legenda: 

Q: Quadras poli-esportivas; CP: Pista de cooper;  P: Praça;  TC: Tanques de contenção de lixiviado;  CV: Casa de vegetação;  

AV: Área verde; E: Estacionamento; M: Mirante; UC: Usina de compostagem; CTE: Central de triagem e enfardamento; 

CEA: Centro de educação ambiental; OM: Oficina Mecânica; AD: Administração. 
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Centro de Educação Ambiental (CEA) 

Um dos aspectos mais importantes para que se alcancem bons resultados na limpeza 

urbana é que haja um comportamento adequado da população em relação aos serviços, tais como 

acondicionamento correto do lixo, colocando-o à disposição para coleta nos dias e horários pré-

estabelecidos, não lançamento de resíduos nos logradouros públicos, rios, canais, praias e a não 

depredação de equipamentos como coletores de lixo leve e de materiais recicláveis, etc.  

Embora não se tenham dados precisos sobre o descumprimento dos horários de coleta pela 

população, este é um aspecto que muitas administrações municipais apontam como um problema 

que dificulta o bom funcionamento da coleta nos municípios brasileiros.  

Segundo a PNSB (2000) verificam-se, historicamente no Brasil, maus hábitos dos 

cidadãos em relação à limpeza dos locais públicos, situação essa acentuada em grandes cidades, 

onde a geração per-capita de lixo urbano pode alcançar 0,43kg/hab.dia. Pressupõe-se, dessa 

forma, que nesses municípios é mais difícil sensibilizar as pessoas a adquirirem um 

comportamento mais adequado com relação à limpeza das cidades.  

Segundo o diagnóstico de Resíduos Sólidos de Alagoas, a produção per-capita de lixo 

urbano em Maceió é ainda maior, 0,71kg/hab.dia, superior, inclusive, a produção de lixo 

doméstico que é de 0,62kg/hab.dia. Nesse caso, a falta de contribuição da população onera os 

sistemas, e os custos com a coleta de lixo urbano podem ultrapassar os custos da coleta 

domiciliar. Há, portanto, em Maceió, a necessidade de um trabalho consistente de mobilização 

social para a implementação do princípio dos 5 Rs: Redução, Reutilização e Reciclagem de 

resíduos com Responsabilidade e Respeito. 

Para tanto deverá existir, na área onde está localizado o atual vazadouro de Cruz das 

Almas, um Centro de Educação Ambiental destinado à realização de cursos, palestras e 

seminários, para capacitação de profissionais do ensino formal e não formal, assim como também 

elaborar e promover campanhas continuadas de coleta seletiva. 

Com relação ao ensino formal a intenção é obter um maior envolvimento das escolas e do 

publico estudantil na questão ambiental, enfocando principalmente a legislação ambiental e a 

questão dos resíduos sólidos. 

As campanhas para implantação e estímulo à coleta seletiva deverão ser de forma continua 

acompanhando a implantação progressiva do programa em Maceió, que deve será iniciada a 

partir de Pontos de Entrega Voluntária (PEVs) localizados nas centrais de metralha e volumosos 
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em pontos estratégicos da cidade, onde houver policiamento, para evitar a depredação dos 

recipientes de coleta. 

Para estimular as cooperativas de catadores a ação sugerida é a parceria com centros 

comerciais, postos de gasolina, empresas de transporte urbano e promotores de eventos/meios de 

comunicação, para que os dois primeiros atuem como PEVs (pontos de entrega de voluntária), 

instalando containers de material reciclável a ser coletado pelos atuais catadores, de forma que 

estes possam comercializar os resíduos selecionados através de cooperativas, e os dois últimos 

respectivamente distribuam em todos as paradas de ônibus da cidade cestos coletores específicos, 

e divulguem intensamente o trabalho dos demais. Tais iniciativas irão gerar renda para todos os 

catadores cadastrados que, agrupados em turnos de 6 h de trabalho, promoverão sua própria 

organização social e produtiva. Também servirão para conscientizar gradativamente toda a 

sociedade de Maceió da responsabilidade quanto à geração e destinação de resíduos sólidos. 

 
Central de Triagem e Enfardamento (CTE) 

O material potencialmente reciclável depositados nos PEVs serão recolhidos e 

encaminhados ao Centro de Triagem e Enfardamento, onde passarão por uma triagem e formados 

os fardos para serem vendidos a industrias de reciclagem. 

O CTE deverá ficar localizado na área do atual depósito de lixo, onde já existiram 

instalações para esse fim, as quais deverão restauradas e reativadas. A Figura 29 mostra a 

fotografia aérea do antigo sistema de compostagem Beccari localizados na parte baixa da área 

onde funciona o atual vazadouro. 

 

 
Figura 29. Antigo sistema Beccari de compostagem. 
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Casa de Vegetação (CV) 

A casa de vegetação é mais uma alternativa economicamente sustentável, que visa como a 

tecnologia na produção de flores e plantas ornamentais, capacitando e treinando os catadores de 

lixo na produção das mesmas. A Figura 30 mostra viveiros de plantas que foram executados em 

áreas de depósito de lixo. 

       
Figura 30. Produção de plantas ornamentais em viveiro construído em área de vazadouro. 

 

Usina de compostagem (UC) 

Os resíduos provenientes da limpeza de feiras e mercados possuem característica 

eminentemente orgânica, portanto biodegradáveis. Esses resíduos serão direcionados para usina 

de compostagem que poderá utilizar um processo de compostagem acelerada, para a produção de 

adubo orgânico para utilização em hortos e jardins da cidade.  

 
Mirante 

 Tirando partido da localização, deverá ser instalado no vazadouro um mirante para 

apreciação de paisagens como as apresentadas na Figura 31. 

        
Figura 31. Paisagem panorâmica vista do vazadouro de Cruz das Almas. 
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Finalmente, propõe-se um programa para que autoridades da SLUM, em parceria com o 

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE) e a Fundação de Amparo 

à Pesquisa de Alagoas (FAPEAL), realizem em 2004 o “1º Workshop Brasileiro de 

Desenvolvimento e Tecnologias Sustentáveis de Recuperação de Vazadouros”, com os 

coordenadores de todos os projetos brasileiros bem sucedidos de recuperação de áreas degradadas 

de vazadouros, bem como com representantes de empresas de reciclagem e de produção de 

equipamentos/cursos visando recuperação e reciclagem. O objetivo é trocar informações e adotar 

as melhores idéias adaptáveis às condições e cultura locais, bem como conhecer a possibilidade 

de auxílios junto a entidades nacionais e internacionais, governamentais ou não,  como o Fundo 

Nacional do Meio Ambiente (Ministério do Meio Ambiente), o Fundo das Nações Unidas para a 

Infância (Unicef), a Organização Educacional, Científica e Culturas das Nações Unidas 

(UNESCO), a Associação Sueca para o Manejo de Resíduos Sólidos (SASWM) e a Agência 

Canadense de Desenvolvimento Internacional (CIDA), além de despertar o mercado estadual e 

municipal para investimentos e franquias no setor de reciclagem, cultivo ornamental e 

responsabilidade social. 
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7. DIRETRIZES PARA O FUTURO ATERRO SANIÁRIO 

O aterro é uma forma de disposição final de resíduos sólidos no solo que, fundamentada 

em critérios de engenharia e normas operacionais específicas (NBR - 8419/84), garante um 

confinamento seguro em termos de poluição ambiental e proteção à saúde pública, além de ser o 

método de menor custo dentre as tecnologias de destinação sanitária de resíduos sólidos urbanos. 

O projeto executivo do aterro sanitário de Maceió deve ser baseado nas diretrizes deste 

projeto, nas normas e legislação ambiental e sanitária em vigor, nos levantamentos de campo, e 

em acordo com as recomendações e medidas mitigadoras propostas pelo EIA/RIMA (CONAMA 

 

7.1. VOLUME DE RESIDUOS DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO 

A geração de resíduos depende de vários fatores tais como: nível cultural, hábito de 

consumo renda, padrão de vida, fatores climáticos, características de sexo e idade da população, 

processos sociais e crescimento populacional. Esses fatores influenciam tanto composição como 

na quantidade de lixo gerado. 

Com relação à composição foi realizado, no período de outubro de 2001 a fevereiro de 

2002, o Diagnostico de Resíduos Sólidos de Alagoas (Jucá, 2002), que envolveu quarenta e dois 

municípios, incluindo a capital, Maceió. Os estudos técnicos foram realizados a partir de 

condicionantes ambientais, sócio-econômicos e de um levantamento de informações sobre 

resíduos sólidos e apresentaram, entre outros parâmetros a composição dos resíduos urbanos para 

os municípios estudados e a geração per-capita de resíduos. A Tabela 8 e a Figura 32 

apresentam a composição gravimétrica dos resíduos sólidos realizada com os resíduos que 

chegam ao vazadouro de Maceió, e a Figura 33 as composições gravimétricas dos resíduos 

gerados nos municípios da região metropolitana meridional, obtidas durante o Diagnóstico. 

 
Tabela 8. Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos de Maceió. 

MATERIAL PERCENTUAL 
Matéria orgânica 50% 
Papel / papelão 16% 

Metal 3% 
Vidro 2% 

Plástico 13% 
Inertes 10% 
Outros 6% 

Fonte: Jucá, 2002 
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Figura 32. Composição gravimétrica dos resíduos sólidos de Maceió. 

Fonte: Adaptado de Jucá, 2002. 
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Figura 33. Composição gravimétrica dos resíduos sólidos de Maceió. 

Fonte: Adaptado de Jucá, 2002. 
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Em Maceió a matéria orgânica representa 50% do material que chega ao vazadouro e o 

potencial reciclável, ou seja, de resíduos com alguma possibilidade de aproveitamento 

(papel/papelão, metal, vidro e plástico) é cerca de 34%. O item Outros refere-se a matéria 

orgânica incorporada à material inerte, papel higiênico, fralda descartável, trapos, etc. 

Com relação à quantidade de resíduos gerados, um agravante é o desperdício, fator 

inerente à cultura brasileira, que se reflete diretamente no aumento da geração per-capita de 

resíduos. Comparando-se a PNSB de 1989 e 2000, verifica-se uma tendência no aumento da 

quantidade coletada de lixo domiciliar per-capita.  

Portanto, para se estimar o volume de resíduos sólidos urbanos gerados em Maceió, foi 

adotado o coeficiente per-capita verificado para Maceió no Diagnostico de Resíduos Sólidos de 

Alagoas (Jucá, 2002), de 1,34kg/hab.dia, sendo 0,62kg/hab.dia de resíduo doméstico e 

0,71kg/hab.dia de resíduos urbanos, adicionado de um crescimento linear anual de 0,5% e 

eficiência de coleta de 92,5%. Esses valores foram adotados em função das características locais 

e dados do PNSB, e discutidos e aprovados nas reuniões abertas com a SLUM, SEMPMA, 

SMPD, UFAL e IMA/AL. 

Nas reuniões externas foi discutida e aprovada, também, a taxa de reciclagem e coleta 

seletiva aumentando anualmente, de 1% a 60%, do material potencialmente reciclável, apontado 

no Diagnostico de Resíduos Sólidos de Alagoas (Jucá, 2002).  

Outra consideração foi com relação aos resíduos de construção e demolição (RCD), que 

não serão encaminhados para o aterro sanitário, e sim para as centrais de entulho e aterros de 

inertes. Os valores de materiais recicláveis e de RCD foram subtraídos da quantidade de resíduos 

enviados anualmente para o futuro aterro. 

 Para a estimativa da quantidade de lixo gerado durante os 20 anos de vida útil do futuro 

aterro sanitário de Maceió, foi utilizado uma estimativa de crescimento populacional para o 

período de alcance do projeto. Esta projeção foi obtida através dos censos dos anos de 1950, 

1960, 1970, 1980 e 1991, 1996 e 2000 fornecidos pelo IBGE (2000). De acordo com estes censos 

a população total do município de Maceió evoluiu como apresentado na Tabela 9. 
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Tabela 9. Populações observadas no período 1950/2000 para o município de Maceió. 

ANO POPULAÇÃO 
1950 103644 
1960 153305 
1970 269415 
1980 409191 
1991 628241 
1996 723230 
2000 797759 

Fonte: IBGE (2000) 

 
Para os dados de população, fez-se uma previsão da evolução da população urbana de 

Maceió por estudo estatístico baseado no principio dos mínimos quadrados, analisando as 

hipóteses de crescimento por progressão aritmética – PA (Tabela 10) e progressão geométrica - 

PG (Tabela 11), determinado às equações das curvas e calculado o coeficiente de correlação 

linear para verificar o melhor ajuste. Além da estimativa do crescimento populacional por ajuste 

linear e exponencial, foi estudado a o crescimento populacional aplicando-se o coeficiente de 

crescimento calculado com os dados do IBGE (2000) para a população de Maceió de 2,69%. 

A curva de ajustamento linear da evolução da população urbana é: 

 

Tabela 10. Ajuste linear (PA) para a evolução da população urbana de Maceió. 

ANO  x=(T-T0)  Y=P X2=(T-T0)2 XY=Px(T-T0) Y²=P² 
1950 0 103644 0 0 10742078736 
1960 10 153305 100 1533050 23502423025 
1970 20 269415 400 5388300 72584442225 
1980 30 409191 900 12275730 167437274481 
1991 41 628241 1681 25757881 394686754081 
1996 46 723230 2116 33268580 523061632900 
2000 50 797759 2500 39887950 636419422081 

SOMATÓRIO 197 3084785 7697 118111491 1828434027529
 
A = 31561,1 

B = 14537,3 

R = 0,985 (coeficiente de correlação) 
 
P = A + B ( T- To)  

P =  31561,1 + 14537,3 x ( T- 1960) ..................................................................... eq. 7 
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A curva de ajuste exponencial da evolução da população urbana de Maceió é: 
 

Tabela 11. Ajuste exponencial (PG) para a evolução da população urbana de Maceió. 

ANO X=(T-T0) POPULAÇÃOY=Ln P X2 = (T-T0)² XY=LnPx(T-T0) Y2=(LnP)²
1950 0 103644 11,549 0 0,000 133,373
1960 10 153305 11,940 100 119,402 142,568
1970 20 269415 12,504 400 250,080 156,350
1980 30 409191 12,922 900 387,658 166,976
1991 41 628241 13,351 1681 547,378 178,241
1996 46 723230 13,491 2116 620,608 182,020
2000 50 797759 13,590 2500 679,478 184,676

SOMATÓRIO 197  89,347 7697 2604,604 1144,204
 

A = 11,58 B = 0,042 R = 0,996 (coeficiente de correlação) 

 

Ln P = A + B ( T- Po) 

Ln P =  11,58 + 0,042 x ( T- 1960) ........................................................................... eq.8 

 
Das equações acima, a equação 8, ajuste exponencial, é a que apresentou melhor ajuste aos 

dados, posto que apresenta coeficiente de correlação mais próximo da unidade: R=0,996.  

A quantidade de resíduos sólidos, destinada ao futuro aterro sanitário de Maceió, foi 

calculada para as três estimativas de crescimento populacional, PA, PG e coeficiente do IBGE, 

considerando tanto a coleta seletiva com reciclagem de materiais, quanto sem considerar a 

implantação da reciclagem.  

Para a região metropolitana meridional a projeção de população foi feita apenas segundo 

o coeficiente calculado com os dados do IBGE para os cinco municípios envolvidos, levando-se 

em conta as mesmas consideração feitas para o município de Maceió. 

As Tabelas de 12 a 17 apresentam os dados obtidos de volume de lixo no município de 

Maceió, destinado ao futuro aterro sanitário para as situações estudadas, para o período de 

alcance de projeto de 15 e 20 anos, iniciando em 2005 e concluindo, respectivamente em 2019 e 

2024, e utilizando os coeficientes de geração per-capita de resíduos urbanos, de reciclados e de 

entulhos discutidos anteriormente. E as Tabelas de 18 a 27 o volume de resíduos gerados nos 

municípios da região metropolitana meridional. 
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Tabela 12. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) gerados no município de Maceió, 
considerando crescimento populacional segundo PA e sem reciclagem. 

ANO POPULAÇÃO PER-CAPITA LIXO DOM. LIXO DOM. PER-CAPITA LIXO URB. LIXO URB. LIXO TOTAL LIXO TOTAL ATERRO. 

  HAB. DOMESTICO TON/DIA TON/ANO URBANO TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO LIXO ACUM.

2005 831115 0,62 512 186903 0,72 596 217543 1108 404446 404446 

2006 845652 0,62 524 191123 0,72 609 222455 1133 413578 818023 

2007 860190 0,62 535 195381 0,72 623 227410 1158 422791 1240814 

2008 874727 0,63 547 199676 0,73 637 232410 1184 432086 1672899 

2009 889265 0,63 559 204009 0,73 651 237453 1209 441463 2114362 

2010 903802 0,63 571 208381 0,74 664 242542 1235 450923 2565285 

2011 918339 0,63 583 212792 0,74 679 247675 1262 460467 3025752 

2012 932877 0,64 595 217241 0,74 693 252854 1288 470095 3495847 

2013 947414 0,64 607 221729 0,75 707 258078 1315 479808 3975655 

2014 961951 0,64 620 226257 0,75 722 263349 1341 489606 4465260 

2015 976489 0,65 632 230825 0,75 736 268665 1368 499490 4964750 

2016 991026 0,65 645 235433 0,76 751 274028 1396 509461 5474211 

2017 1005563 0,65 658 240081 0,76 766 279438 1423 519519 5993729 

2018 1020101 0,66 671 244769 0,77 781 284895 1451 529664 6523394 

2019 1034638 0,66 684 249499 0,77 796 290400 1479 539899 7063292 

2020 1049175 0,66 697 254269 0,77 811 295953 1507 550222 7613514 

2021 1063713 0,67 710 259081 0,78 826 301554 1536 560635 8174149 

2022 1078250 0,67 723 263935 0,78 842 307203 1565 571138 8745288 

2023 1092787 0,67 737 268831 0,78 857 312902 1594 581733 9327021 

2024 1107325 0,68 750 273769 0,79 873 318650 1623 592419 9919440 

 

Tabela 13. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) gerados no município de Maceió, 
considerando crescimento populacional segundo PA e com reciclagem. 

T POPULAÇÃO PERCENTUAL METAL PEPEL PLASTICO VIDRO RECICLAVEL RECICLAVEL INERTES INERTES LIXO TOTAL ATERRO 

    RECICLAVEL TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO TON/ANO LIXO ACUM

2005 831115 0,005 0,2 0,9 0,7 0,1 1,9 688 110,8 40445 363313 363313 

2006 845652 0,036 1,2 6,6 5,3 0,8 14,0 5107 113,3 41358 367113 730427 

2007 860190 0,068 2,4 12,5 10,2 1,6 26,6 9722 115,8 42279 370790 1101216

2008 874727 0,099 3,5 18,7 15,2 2,3 39,8 14536 118,4 43209 374341 1475557

2009 889265 0,130 4,7 25,2 20,5 3,2 53,6 19552 120,9 44146 377764 1853321

2010 903802 0,162 6,0 31,9 26,0 4,0 67,9 24772 123,5 45092 381058 2234380

2011 918339 0,193 7,3 38,9 31,6 4,9 82,7 30199 126,2 46047 384221 2618601

2012 932877 0,224 8,7 46,2 37,5 5,8 98,2 35836 128,8 47009 387249 3005850

2013 947414 0,256 10,1 53,7 43,7 6,7 114,2 41685 131,5 47981 390142 3395992

2014 961951 0,287 11,5 61,6 50,0 7,7 130,8 47749 134,1 48961 392896 3788887

2015 976489 0,318 13,1 69,7 56,6 8,7 148,0 54032 136,8 49949 395509 4184397

2016 991026 0,349 14,6 78,0 63,4 9,8 165,8 60535 139,6 50946 397980 4582377

2017 1005563 0,381 16,3 86,7 70,5 10,8 184,3 67261 142,3 51952 400305 4982682

2018 1020101 0,412 17,9 95,7 77,7 12,0 203,3 74214 145,1 52966 402484 5385166

2019 1034638 0,443 19,7 104,9 85,3 13,1 223,0 81397 147,9 53990 404512 5789677

2020 1049175 0,475 21,5 114,5 93,0 14,3 243,3 88812 150,7 55022 406388 6196066

2021 1063713 0,506 23,3 124,4 101,0 15,5 264,3 96462 153,6 56064 408110 6604175

2022 1078250 0,537 25,2 134,5 109,3 16,8 285,9 104350 156,5 57114 409675 7013850

2023 1092787 0,569 27,2 145,0 117,8 18,1 308,2 112480 159,4 58173 411080 7424930

2024 1107325 0,600 29,2 155,8 126,6 19,5 331,1 120854 162,3 59242 412324 7837254
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Tabela 14. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) gerados no município de Maceió, 
considerando crescimento populacional segundo IBGE e sem reciclagem. 

T POPULAÇÃO PER-CAPITA LIXO DOM. DOMESTICO PER-CAPITA LIXO URB. URBANO LIXO TOTAL LIXO TOTAL ATERRO 

    DOM. TON/DIA TON/ANO URBANO TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO LIXO ACUM. 

2005 910978 0,62 524 191398 0,72 610 222774 1135 414172 414172 

2006 935482 0,63 541 197529 0,73 630 229910 1171 427439 841611 

2007 960644 0,63 559 203856 0,73 650 237275 1209 441131 1282742 

2008 986484 0,63 576 210386 0,74 671 244875 1247 455261 1738003 

2009 1013018 0,63 595 217125 0,74 692 252719 1287 469845 2207848 

2010 1040266 0,64 614 224080 0,74 715 260815 1328 484895 2692743 

2011 1068247 0,64 634 231258 0,75 737 269169 1371 500427 3193170 

2012 1096981 0,64 654 238666 0,75 761 277791 1415 516457 3709627 

2013 1126487 0,65 675 246311 0,75 785 286690 1460 533000 4242627 

2014 1156787 0,65 696 254201 0,76 811 295873 1507 550074 4792701 

2015 1187902 0,65 719 262343 0,76 837 305350 1555 567694 5360395 

2016 1219855 0,66 742 270747 0,77 863 315132 1605 585878 5946273 

2017 1252666 0,66 766 279420 0,77 891 325226 1657 604646 6550919 

2018 1286360 0,66 790 288370 0,77 920 335644 1710 624014 7174932 

2019 1320961 0,67 815 297607 0,78 949 346395 1764 644002 7818935 

2020 1356492 0,67 841 307140 0,78 979 357491 1821 664631 8483566 

2021 1392978 0,67 868 316979 0,78 1011 368942 1879 685921 9169487 

2022 1430447 0,68 896 327132 0,79 1043 380761 1939 707893 9877380 

2023 1468923 0,68 925 337611 0,79 1077 392957 2002 730568 10607948 

2024 1508434 0,68 955 348426 0,80 1111 405545 2066 753970 11361919 

 
 

Tabela 15. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) gerados no município de Maceió, 
considerando crescimento populacional segundo IBGE e com reciclagem. 

T POPULAÇÃO PERCENTUAL METAL PEPEL PLASTICO VIDRO RECICLAVEL RECICLAVEL INERTES INERTES LIXO TOTAL ATERRO 

    RECICLAVEL TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO TON/ANO LIXO ACUM

2005 910978 0,068 2,3 12,3 10,0 1,5 26,1 9524 113,5 41417 363231 363231 

2006 935482 0,099 3,5 18,5 15,1 2,3 39,4 14380 117,1 42744 370315 733546 

2007 960644 0,130 4,7 25,2 20,5 3,1 53,5 19537 120,9 44113 377480 1111027

2008 986484 0,162 6,0 32,2 26,2 4,0 68,5 25011 124,7 45526 384725 1495751

2009 1013018 0,193 7,4 39,7 32,3 5,0 84,4 30814 128,7 46984 392046 1887797

2010 1040266 0,224 8,9 47,7 38,7 6,0 101,3 36964 132,8 48489 399441 2287238

2011 1068247 0,256 10,5 56,1 45,5 7,0 119,1 43477 137,1 50043 406908 2694146

2012 1096981 0,287 12,2 64,9 52,8 8,1 138,0 50368 141,5 51646 414443 3108589

2013 1126487 0,318 13,9 74,3 60,4 9,3 158,0 57657 146,0 53300 422044 3530633

2014 1156787 0,349 15,8 84,3 68,5 10,5 179,1 65360 150,7 55007 429706 3960339

2015 1187902 0,381 17,8 94,8 77,0 11,8 201,4 73498 155,5 56769 437426 4397765

2016 1219855 0,412 19,8 105,8 86,0 13,2 224,9 82091 160,5 58588 445200 4842964

2017 1252666 0,443 22,0 117,5 95,5 14,7 249,7 91158 165,7 60465 453023 5295987

2018 1286360 0,475 24,3 129,9 105,5 16,2 276,0 100722 171,0 62401 460890 5756877

2019 1320961 0,506 26,8 142,9 116,1 17,9 303,6 110806 176,4 64400 468796 6225674

2020 1356492 0,537 29,4 156,6 127,2 19,6 332,7 121432 182,1 66463 476737 6702410

2021 1392978 0,569 32,1 171,0 138,9 21,4 363,4 132625 187,9 68592 484704 7187114

2022 1430447 0,600 34,9 186,2 151,3 23,3 395,6 144410 193,9 70789 492693 7679808

2023 1468923 0,631 37,9 202,2 164,3 25,3 429,6 156815 200,2 73057 500697 8180505

2024 1508434 0,663 41,1 219,0 177,9 27,4 465,4 169866 206,6 75397 508708 8689212
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Tabela 16. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) gerados no município de Maceió, 
considerando crescimento populacional segundo PG e sem reciclagem. 

ANO POPULAÇÃO PER-CAPITA LIXO DOM. LIXO DOM. PER-CAPITA LIXO URB. LIXO URBANO LIXO TOTAL LIXO TOTAL ATERRO 

    DOMESTICO TON/DIA TON/ANO URBANO TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO LIXO ACUM.

2005 1077209 0,62 664 242245 0,72 772 281957 1436 524202 524202 

2006 1123273 0,62 696 253867 0,72 810 295485 1505 549352 1073554 

2007 1171307 0,62 729 266047 0,72 848 309661 1577 575707 1649262 

2008 1221395 0,63 764 278810 0,73 889 324517 1653 603328 2252589 

2009 1273624 0,63 801 292187 0,73 932 340086 1732 632273 2884862 

2010 1328087 0,63 839 306205 0,74 976 356402 1815 662607 3547469 

2011 1384879 0,63 879 320895 0,74 1023 373501 1902 694396 4241865 

2012 1444100 0,64 921 336290 0,74 1072 391420 1994 727710 4969575 

2013 1505853 0,64 966 352424 0,75 1124 410199 2089 762623 5732199 

2014 1570247 0,64 1012 369332 0,75 1178 429879 2190 799211 6531409 

2015 1637394 0,65 1060 387051 0,75 1234 450502 2295 837554 7368963 

2016 1707413 0,65 1111 405621 0,76 1293 472116 2405 877736 8246700 

2017 1780425 0,65 1165 425081 0,76 1356 494766 2520 919847 9166546 

2018 1856560 0,66 1220 445474 0,77 1421 518503 2641 963977 10130524 

2019 1935951 0,66 1279 466846 0,77 1489 543379 2768 1010225 11140749 

2020 2018737 0,66 1340 489244 0,77 1560 569448 2901 1058692 12199441 

2021 2105063 0,67 1405 512716 0,78 1635 596768 3040 1109484 13308924 

2022 2195080 0,67 1472 537314 0,78 1713 625398 3186 1162712 14471637 

2023 2288946 0,67 1543 563092 0,78 1796 655402 3338 1218495 15690131 

2024 2386827 0,68 1617 590107 0,79 1882 686846 3499 1276953 16967085 

 

Tabela 17. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) gerados no município de Maceió, 
considerando crescimento populacional segundo PG e com reciclagem. 

ANO POPULAÇÃO PERCENTUAL METAL PEPEL PLASTICO VIDRO RECICLAVEIS RECICLAVEIS INERTES INERTES LIXO TOTAL ATERRO 

    RECICLAVEL TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO TON/ANO LIXO ACUM.

2005 1077209 0,005 0,2 1,1 0,9 0,1 2,4 891 143,6 52420 470891 470891 

2006 1123273 0,036 1,6 8,7 7,1 1,1 18,6 6783 150,5 54935 487633 958525 

2007 1171307 0,068 3,2 17,1 13,9 2,1 36,3 13238 157,7 57571 504898 1463423

2008 1221395 0,099 4,9 26,2 21,3 3,3 55,6 20297 165,3 60333 522698 1986121

2009 1273624 0,130 6,8 36,1 29,3 4,5 76,7 28003 173,2 63227 541043 2527163

2010 1328087 0,162 8,8 46,9 38,1 5,9 99,7 36402 181,5 66261 559945 3087108

2011 1384879 0,193 11,0 58,7 47,7 7,3 124,8 45541 190,2 69440 579415 3666523

2012 1444100 0,224 13,4 71,5 58,1 8,9 152,0 55475 199,4 72771 599465 4265988

2013 1505853 0,256 16,0 85,4 69,4 10,7 181,5 66256 208,9 76262 620105 4886093

2014 1570247 0,287 18,8 100,5 81,6 12,6 213,5 77944 219,0 79921 641346 5527438

2015 1637394 0,318 21,9 116,8 94,9 14,6 248,2 90601 229,5 83755 663197 6190635

2016 1707413 0,349 25,2 134,5 109,3 16,8 285,7 104294 240,5 87774 685669 6876305

2017 1780425 0,381 28,8 153,5 124,8 19,2 326,3 119091 252,0 91985 708771 7585076

2018 1856560 0,412 32,7 174,1 141,5 21,8 370,1 135068 264,1 96398 732511 8317587

2019 1935951 0,443 36,8 196,4 159,5 24,5 417,3 152305 276,8 101023 756898 9074485

2020 2018737 0,475 41,3 220,3 179,0 27,5 468,2 170884 290,1 105869 781939 9856423

2021 2105063 0,506 46,1 246,1 200,0 30,8 523,0 190895 304,0 110948 807640 10664063

2022 2195080 0,537 51,4 273,9 222,5 34,2 582,0 212434 318,6 116271 834007 11498071

2023 2288946 0,569 57,0 303,8 246,8 38,0 645,5 235599 333,8 121849 861046 12359117

2024 2386827 0,600 63,0 335,9 272,9 42,0 713,7 260498 349,9 127695 888759 13247876
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Tabela 18. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) no município de Coqueiro Seco, 
considerando crescimento populacional segundo IBGE e sem reciclagem. 

T POPULAÇÃO PER-CAPITA LIXO DOM DOMESTICO PER-CAPITA LIXO URB URBANO LIXO TOTAL LIXO TOTAL ATERRO 

    DOM. TON/DIA TON/ANO URBANO TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO LIXO ACUM. 

2005 5339 0,55 2,7 993 0,16 0,81 294 3,5 1287 1287 

2006 5381 0,55 2,8 1006 0,16 0,82 298 3,6 1304 2591 

2007 5424 0,56 2,8 1019 0,16 0,83 302 3,6 1321 3912 

2008 5467 0,56 2,8 1032 0,17 0,84 306 3,7 1338 5250 

2009 5510 0,56 2,9 1045 0,17 0,85 310 3,7 1355 6605 

2010 5553 0,56 2,9 1059 0,17 0,86 314 3,8 1373 7978 

2011 5597 0,57 2,9 1073 0,17 0,87 318 3,8 1390 9368 

2012 5641 0,57 3,0 1086 0,17 0,88 322 3,9 1408 10776 

2013 5685 0,57 3,0 1100 0,17 0,89 326 3,9 1427 12203 

2014 5730 0,58 3,1 1115 0,17 0,90 330 4,0 1445 13648 

2015 5775 0,58 3,1 1129 0,17 0,92 335 4,0 1464 15111 

2016 5821 0,58 3,1 1144 0,17 0,93 339 4,1 1482 16594 

2017 5866 0,58 3,2 1158 0,17 0,94 343 4,1 1502 18096 

2018 5913 0,59 3,2 1173 0,17 0,95 348 4,2 1521 19617 

2019 5959 0,59 3,3 1189 0,18 0,96 352 4,2 1541 21157 

2020 6006 0,59 3,3 1204 0,18 0,98 357 4,3 1561 22718 

2021 6054 0,60 3,3 1219 0,18 0,99 361 4,3 1581 24299 

2022 6101 0,60 3,4 1235 0,18 1,00 366 4,4 1601 25900 

2023 6149 0,60 3,4 1251 0,18 1,02 371 4,4 1622 27522 

2024 6198 0,61 3,5 1267 0,18 1,03 375 4,5 1643 29164 

 
 

Tabela 19. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) no município de Coqueiro Seco, 
considerando crescimento populacional segundo IBGE e com reciclagem. 

T POPULAÇÃO PERCENTUAL METAL PEPEL PLASTICO VIDRO RECICLAVEL RECICLAVEL INERTES INERTES LIXO TOTAL ATERRO 

    RECICLAVEL TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO TON/ANO LIXO ACUM

2005 5339 0,068 0,01 0,00 0,03 0,00 0,0 16 1,2 444 827 827 

2006 5381 0,099 0,01 0,01 0,05 0,00 0,1 24 1,2 450 830 1656 

2007 5424 0,130 0,01 0,01 0,06 0,01 0,1 32 1,2 456 833 2489 

2008 5467 0,162 0,02 0,01 0,08 0,01 0,1 41 1,3 462 835 3324 

2009 5510 0,193 0,02 0,01 0,09 0,01 0,1 49 1,3 468 838 4162 

2010 5553 0,224 0,02 0,02 0,11 0,01 0,2 58 1,3 474 841 5003 

2011 5597 0,256 0,02 0,02 0,13 0,01 0,2 67 1,3 480 844 5847 

2012 5641 0,287 0,03 0,02 0,14 0,01 0,2 76 1,3 486 846 6693 

2013 5685 0,318 0,03 0,02 0,16 0,02 0,2 85 1,3 492 849 7542 

2014 5730 0,349 0,04 0,03 0,18 0,02 0,3 95 1,4 499 851 8393 

2015 5775 0,381 0,04 0,03 0,20 0,02 0,3 105 1,4 505 854 9247 

2016 5821 0,412 0,04 0,03 0,22 0,02 0,3 115 1,4 512 856 10103 

2017 5866 0,443 0,05 0,03 0,24 0,02 0,3 125 1,4 518 858 10961 

2018 5913 0,475 0,05 0,04 0,26 0,03 0,4 136 1,4 525 860 11822 

2019 5959 0,506 0,05 0,04 0,28 0,03 0,4 146 1,5 532 862 12684 

2020 6006 0,537 0,06 0,04 0,30 0,03 0,4 157 1,5 539 864 13548 

2021 6054 0,569 0,06 0,05 0,32 0,03 0,5 169 1,5 546 866 14415 

2022 6101 0,600 0,07 0,05 0,34 0,04 0,5 180 1,5 553 868 15283 

2023 6149 0,631 0,07 0,05 0,37 0,04 0,5 192 1,5 560 870 16152 

2024 6198 0,663 0,08 0,06 0,39 0,04 0,6 204 1,6 567 871 17024 
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Tabela 20. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) no município de Marechal Deodoro, 
considerando crescimento populacional segundo IBGE e sem reciclagem. 

T POPULAÇÃO PER-CAPITA LIXO DOM. DOMESTICO PER-CAPITA LIXO URB. URBANO LIXO TOTAL LIXO TOTAL ATERRO 

    DOM. TON/DIA TON/ANO URBANO TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO LIXO ACUM. 

2005 44483 0,64 26,4 9652 0,04 1,7 613 28,1 10265 10265 

2006 46452 0,65 27,8 10130 0,04 1,8 643 29,5 10773 21039 

2007 48509 0,65 29,1 10631 0,04 1,8 675 31,0 11306 32345 

2008 50657 0,65 30,6 11158 0,04 1,9 708 32,5 11866 44211 

2009 52899 0,66 32,1 11710 0,04 2,0 743 34,1 12453 56664 

2010 55241 0,66 33,7 12289 0,04 2,1 780 35,8 13070 69734 

2011 57687 0,66 35,3 12898 0,04 2,2 819 37,6 13717 83451 

2012 60241 0,67 37,1 13536 0,04 2,4 859 39,4 14396 97846 

2013 62908 0,67 38,9 14206 0,04 2,5 902 41,4 15108 112954 

2014 65693 0,67 40,8 14909 0,04 2,6 947 43,4 15856 128810 

2015 68601 0,68 42,9 15647 0,04 2,7 993 45,6 16641 145451 

2016 71639 0,68 45,0 16421 0,04 2,9 1043 47,8 17464 162915 

2017 74810 0,68 47,2 17234 0,04 3,0 1094 50,2 18328 181243 

2018 78122 0,69 49,6 18087 0,04 3,1 1148 52,7 19236 200479 

2019 81581 0,69 52,0 18982 0,04 3,3 1205 55,3 20188 220667 

2020 85193 0,69 54,6 19922 0,04 3,5 1265 58,0 21187 241854 

2021 88964 0,70 57,3 20908 0,04 3,6 1327 60,9 22235 264089 

2022 92903 0,70 60,1 21943 0,04 3,8 1393 63,9 23336 287425 

2023 97016 0,70 63,1 23029 0,04 4,0 1462 67,1 24491 311916 

2024 101311 0,71 66,2 24169 0,04 4,2 1535 70,4 25703 337619 

 
 

Tabela 21. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) no município de Marechal Deodoro, 
considerando crescimento populacional segundo IBGE e com reciclagem. 

T POPULAÇÃO PERCENTUAL METAL PEPEL PLASTICO VIDRO RECICLAVEL RECICLAVEL INERTES INERTES LIXO TOTAL ATERRO 

    RECICLAVEL TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO TON/ANO LIXO ACUM

2005 44483 0,068 0,1 0,0 0,2 0,0 0,4 129 9,2 3343 6793 6793 

2006 46452 0,099 0,1 0,0 0,4 0,0 0,5 198 9,6 3509 7066 13859 

2007 48509 0,130 0,1 0,0 0,5 0,1 0,7 274 10,1 3683 7350 21210 

2008 50657 0,162 0,2 0,0 0,7 0,1 1,0 356 10,6 3865 7645 28855 

2009 52899 0,193 0,2 0,0 0,9 0,1 1,2 446 11,1 4056 7951 36806 

2010 55241 0,224 0,3 0,1 1,0 0,1 1,5 544 11,7 4257 8269 45075 

2011 57687 0,256 0,3 0,1 1,3 0,2 1,8 651 12,2 4468 8598 53673 

2012 60241 0,287 0,4 0,1 1,5 0,2 2,1 767 12,8 4689 8940 62613 

2013 62908 0,318 0,4 0,1 1,7 0,2 2,4 893 13,5 4921 9295 71908 

2014 65693 0,349 0,5 0,1 2,0 0,2 2,8 1029 14,1 5164 9663 81571 

2015 68601 0,381 0,6 0,1 2,3 0,3 3,2 1177 14,8 5420 10044 91615 

2016 71639 0,412 0,6 0,1 2,6 0,3 3,7 1336 15,6 5688 10440 102054 

2017 74810 0,443 0,7 0,1 2,9 0,4 4,1 1509 16,4 5970 10850 112904 

2018 78122 0,475 0,8 0,2 3,3 0,4 4,6 1696 17,2 6265 11275 124179 

2019 81581 0,506 0,9 0,2 3,6 0,5 5,2 1897 18,0 6575 11715 135894 

2020 85193 0,537 1,0 0,2 4,1 0,5 5,8 2114 18,9 6901 12172 148066 

2021 88964 0,569 1,1 0,2 4,5 0,6 6,4 2348 19,8 7242 12645 160712 

2022 92903 0,600 1,3 0,2 5,0 0,6 7,1 2600 20,8 7601 13135 173847 

2023 97016 0,631 1,4 0,3 5,5 0,7 7,9 2871 21,9 7977 13643 187490 

2024 101311 0,663 1,5 0,3 6,1 0,8 8,7 3163 22,9 8372 14169 201659 
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Tabela 22. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) no município de Santa Luzia do 
Norte, considerando crescimento populacional segundo IBGE e sem reciclagem. 

T POPULAÇÃO PER-CAPITA LIXO DOM. DOMESTICO PER-CAPITA LIXO URB. URBANO LIXO TOTAL LIXO TOTAL ATERRO 

    DOM. TON/DIA TON/ANO URBANO TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO LIXO ACUM. 

2005 6393 0,55 3,3 1189 0,16 1,0 352 4,2 1541 1541 

2006 6395 0,55 3,3 1195 0,16 1,0 354 4,2 1550 3091 

2007 6398 0,56 3,3 1202 0,16 1,0 356 4,3 1558 4649 

2008 6401 0,56 3,3 1208 0,17 1,0 358 4,3 1566 6215 

2009 6403 0,56 3,3 1215 0,17 1,0 360 4,3 1575 7790 

2010 6406 0,56 3,3 1221 0,17 1,0 362 4,3 1583 9374 

2011 6408 0,57 3,4 1228 0,17 1,0 364 4,4 1592 10966 

2012 6411 0,57 3,4 1235 0,17 1,0 366 4,4 1601 12566 

2013 6413 0,57 3,4 1241 0,17 1,0 368 4,4 1609 14175 

2014 6416 0,58 3,4 1248 0,17 1,0 370 4,4 1618 15793 

2015 6419 0,58 3,4 1255 0,17 1,0 372 4,5 1627 17420 

2016 6421 0,58 3,5 1262 0,17 1,0 374 4,5 1635 19055 

2017 6424 0,58 3,5 1268 0,17 1,0 376 4,5 1644 20700 

2018 6426 0,59 3,5 1275 0,17 1,0 378 4,5 1653 22353 

2019 6429 0,59 3,5 1282 0,18 1,0 380 4,6 1662 24015 

2020 6431 0,59 3,5 1289 0,18 1,0 382 4,6 1671 25686 

2021 6434 0,60 3,6 1296 0,18 1,1 384 4,6 1680 27366 

2022 6437 0,60 3,6 1303 0,18 1,1 386 4,6 1689 29055 

2023 6439 0,60 3,6 1310 0,18 1,1 388 4,7 1698 30754 

2024 6442 0,61 3,6 1317 0,18 1,1 390 4,7 1707 32461 

 
 

Tabela 23. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) no município de Santa Luzia do 
Norte, considerando crescimento populacional segundo IBGE e com reciclagem. 

T POPULAÇÃO PERCENTUAL METAL PEPEL PLASTICO VIDRO RECICLAVEL RECICLAVEL INERTES INERTES LIXO TOTAL ATERRO 

    RECICLAVEL TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO TON/ANO LIXO ACUM

2005 6393 0,068 0,01 0,01 0,03 0,00 0,0 15,6 1,5 532 994 994 

2006 6395 0,099 0,01 0,01 0,04 0,01 0,1 22,9 1,5 535 992 1985 

2007 6398 0,130 0,01 0,01 0,05 0,01 0,1 30,4 1,5 538 990 2975 

2008 6401 0,162 0,02 0,01 0,06 0,01 0,1 37,9 1,5 541 988 3963 

2009 6403 0,193 0,02 0,02 0,08 0,01 0,1 45,4 1,5 544 986 4949 

2010 6406 0,224 0,02 0,02 0,09 0,01 0,1 53,1 1,5 547 984 5932 

2011 6408 0,256 0,03 0,02 0,10 0,01 0,2 60,9 1,5 550 982 6914 

2012 6411 0,287 0,03 0,02 0,12 0,02 0,2 68,7 1,5 553 979 7893 

2013 6413 0,318 0,04 0,03 0,13 0,02 0,2 76,6 1,5 556 977 8870 

2014 6416 0,349 0,04 0,03 0,14 0,02 0,2 84,6 1,5 559 975 9845 

2015 6419 0,381 0,04 0,03 0,16 0,02 0,3 92,7 1,5 562 972 10817 

2016 6421 0,412 0,05 0,03 0,17 0,02 0,3 100,8 1,5 565 970 11787 

2017 6424 0,443 0,05 0,04 0,18 0,03 0,3 109,1 1,6 568 968 12755 

2018 6426 0,475 0,05 0,04 0,20 0,03 0,3 117,4 1,6 571 965 13720 

2019 6429 0,506 0,06 0,04 0,21 0,03 0,3 125,8 1,6 574 962 14682 

2020 6431 0,537 0,06 0,05 0,23 0,03 0,4 134,3 1,6 577 960 15642 

2021 6434 0,569 0,07 0,05 0,24 0,04 0,4 142,9 1,6 580 957 16599 

2022 6437 0,600 0,07 0,05 0,26 0,04 0,4 151,6 1,6 583 954 17554 

2023 6439 0,631 0,08 0,05 0,27 0,04 0,4 160,4 1,6 586 952 18505 

2024 6442 0,663 0,08 0,06 0,29 0,04 0,5 169,3 1,6 589 949 19454 
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Tabela 24. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) no município de satuba, 
considerando crescimento populacional segundo IBGE e sem reciclagem. 

T POPULAÇÃO PER-CAPITA LIXO DOM. DOMESTICO PER-CAPITA LIXO URB. URBANO LIXO TOTAL LIXO TOTAL ATERRO 

    DOM. TON/DIA TON/ANO URBANO TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO LIXO ACUM. 

2005 13545 0,52 6,5 2379 0,37 4,6 1680 11,1 4059 4059 

2006 13752 0,52 6,7 2428 0,37 4,7 1714 11,3 4141 8200 

2007 13962 0,53 6,8 2477 0,37 4,8 1749 11,6 4226 12426 

2008 14176 0,53 6,9 2528 0,37 4,9 1784 11,8 4312 16738 

2009 14392 0,53 7,1 2579 0,37 5,0 1821 12,1 4400 21137 

2010 14612 0,53 7,2 2632 0,38 5,1 1858 12,3 4489 25627 

2011 14836 0,54 7,4 2685 0,38 5,2 1895 12,5 4581 30207 

2012 15062 0,54 7,5 2740 0,38 5,3 1934 12,8 4674 34881 

2013 15292 0,54 7,7 2796 0,38 5,4 1973 13,1 4769 39650 

2014 15526 0,54 7,8 2853 0,38 5,5 2014 13,3 4866 44516 

2015 15763 0,55 8,0 2911 0,39 5,6 2055 13,6 4965 49481 

2016 16004 0,55 8,1 2970 0,39 5,7 2096 13,9 5066 54547 

2017 16249 0,55 8,3 3030 0,39 5,9 2139 14,2 5169 59717 

2018 16497 0,56 8,5 3092 0,39 6,0 2183 14,5 5275 64991 

2019 16749 0,56 8,6 3155 0,39 6,1 2227 14,7 5382 70373 

2020 17005 0,56 8,8 3219 0,40 6,2 2272 15,0 5491 75865 

2021 17265 0,56 9,0 3285 0,40 6,4 2319 15,4 5603 81468 

2022 17529 0,57 9,2 3352 0,40 6,5 2366 15,7 5717 87185 

2023 17797 0,57 9,4 3420 0,40 6,6 2414 16,0 5834 93019 

2024 18069 0,57 9,6 3489 0,40 6,7 2463 16,3 5953 98971 

 
 

Tabela 25. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) no município de satuba, 
considerando crescimento populacional segundo IBGE e com reciclagem. 

T POPULAÇÃO PERCENTUAL METAL PEPEL PLASTICO VIDRO RECICLAVEL RECICLAVEL INERTES INERTES LIXO TOTAL ATERRO 

    RECICLAVEL TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO TON/ANO LIXO ACUM

2005 13545 0,068 0,02 0,02 0,04 0,00 0,1 25 0,00 0,00 4034 4034 

2006 13752 0,099 0,02 0,02 0,06 0,00 0,1 37 0,00 0,00 4105 8139 

2007 13962 0,130 0,03 0,03 0,08 0,00 0,1 50 0,00 0,00 4176 12315 

2008 14176 0,162 0,04 0,04 0,10 0,00 0,2 63 0,00 0,00 4249 16564 

2009 14392 0,193 0,05 0,05 0,12 0,00 0,2 76 0,00 0,00 4323 20887 

2010 14612 0,224 0,06 0,06 0,14 0,00 0,2 91 0,00 0,00 4399 25286 

2011 14836 0,256 0,06 0,06 0,16 0,00 0,3 105 0,00 0,00 4475 29761 

2012 15062 0,287 0,07 0,07 0,18 0,00 0,3 121 0,00 0,00 4553 34314 

2013 15292 0,318 0,08 0,08 0,21 0,00 0,4 137 0,00 0,00 4632 38947 

2014 15526 0,349 0,09 0,09 0,23 0,00 0,4 153 0,00 0,00 4713 43660 

2015 15763 0,381 0,10 0,10 0,26 0,00 0,5 170 0,00 0,00 4795 48455 

2016 16004 0,412 0,11 0,11 0,29 0,00 0,5 188 0,00 0,00 4878 53333 

2017 16249 0,443 0,13 0,13 0,31 0,00 0,6 206 0,00 0,00 4963 58296 

2018 16497 0,475 0,14 0,14 0,34 0,00 0,6 225 0,00 0,00 5049 63345 

2019 16749 0,506 0,15 0,15 0,37 0,00 0,7 245 0,00 0,00 5137 68482 

2020 17005 0,537 0,16 0,16 0,40 0,00 0,7 266 0,00 0,00 5226 73708 

2021 17265 0,569 0,17 0,17 0,44 0,00 0,8 287 0,00 0,00 5317 79024 

2022 17529 0,600 0,19 0,19 0,47 0,00 0,8 309 0,00 0,00 5409 84433 

2023 17797 0,631 0,20 0,20 0,50 0,00 0,9 331 0,00 0,00 5502 89935 

2024 18069 0,663 0,22 0,22 0,54 0,00 1,0 355 0,00 0,00 5598 95533 
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Tabela 26. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) no município de Rio Largo, 
considerando crescimento populacional segundo IBGE e sem reciclagem. 

T POPULAÇÃO PER-CAPITA LIXO DOM. DOMESTICO PER-CAPITA LIXO URB. URBANO LIXO TOTAL LIXO TOTAL ATERRO 

    DOM. TON/DIA TON/ANO URBANO TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO LIXO ACUM. 

2005 69931 0,49 31,7 11561 0,08 5,3 1927 37,0 13488 13488 

2006 70851 0,49 32,3 11772 0,08 5,4 1962 37,6 13734 27222 

2007 71782 0,49 32,8 11986 0,08 5,5 1998 38,3 13984 41207 

2008 72726 0,50 33,4 12205 0,08 5,6 2034 39,0 14239 55445 

2009 73682 0,50 34,0 12427 0,08 5,7 2071 39,7 14498 69944 

2010 74651 0,50 34,7 12653 0,08 5,8 2109 40,4 14762 84706 

2011 75633 0,50 35,3 12884 0,08 5,9 2147 41,2 15031 99737 

2012 76627 0,51 35,9 13119 0,08 6,0 2186 41,9 15305 115042 

2013 77635 0,51 36,6 13357 0,08 6,1 2226 42,7 15584 130626 

2014 78655 0,51 37,3 13601 0,09 6,2 2267 43,5 15868 146493 

2015 79690 0,51 37,9 13848 0,09 6,3 2308 44,3 16157 162650 

2016 80737 0,52 38,6 14101 0,09 6,4 2350 45,1 16451 179101 

2017 81799 0,52 39,3 14358 0,09 6,6 2393 45,9 16750 195851 

2018 82874 0,52 40,1 14619 0,09 6,7 2437 46,7 17056 212907 

2019 83964 0,53 40,8 14885 0,09 6,8 2481 47,6 17366 230273 

2020 85068 0,53 41,5 15156 0,09 6,9 2526 48,4 17683 247956 

2021 86186 0,53 42,3 15432 0,09 7,0 2572 49,3 18005 265960 

2022 87320 0,53 43,1 15714 0,09 7,2 2619 50,2 18333 284293 

2023 88468 0,54 43,8 16000 0,09 7,3 2667 51,1 18666 302959 

2024 89631 0,54 44,6 16291 0,09 7,4 2715 52,1 19006 321966 

 
 

Tabela 27. Estimativa da quantidade de resíduos (toneladas) no município de Rio Largo, 
considerando crescimento populacional segundo IBGE e com reciclagem. 

T POPULAÇÃO PERCENTUAL METAL PEPEL PLASTICO VIDRO RECICLAVEL RECICLAVEL INERTES INERTES LIXO TOTAL ATERRO 

    RECICLAVEL TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/DIA TON/ANO TON/DIA TON/ANO TON/ANO LIXO ACUM

2005 69931 0,068 0,06 0,07 0,24 0,06 0,43 158 7,1 2594 10737 10737 

2006 70851 0,099 0,09 0,11 0,36 0,09 0,64 235 7,2 2641 10858 21594 

2007 71782 0,130 0,12 0,14 0,48 0,12 0,86 315 7,4 2689 10980 32574 

2008 72726 0,162 0,15 0,18 0,61 0,15 1,09 398 7,5 2738 11102 43677 

2009 73682 0,193 0,18 0,22 0,74 0,18 1,33 484 7,6 2788 11226 54903 

2010 74651 0,224 0,22 0,26 0,87 0,22 1,57 573 7,8 2839 11351 66253 

2011 75633 0,256 0,25 0,30 1,01 0,25 1,82 665 7,9 2890 11476 77729 

2012 76627 0,287 0,29 0,35 1,16 0,29 2,08 760 8,1 2943 11602 89331 

2013 77635 0,318 0,33 0,39 1,31 0,33 2,35 858 8,2 2997 11729 101060 

2014 78655 0,349 0,36 0,44 1,46 0,36 2,63 960 8,4 3051 11856 112916 

2015 79690 0,381 0,40 0,49 1,62 0,40 2,92 1065 8,5 3107 11985 124901 

2016 80737 0,412 0,45 0,54 1,79 0,45 3,22 1174 8,7 3163 12114 137015 

2017 81799 0,443 0,49 0,59 1,96 0,49 3,52 1286 8,8 3221 12244 149258 

2018 82874 0,475 0,53 0,64 2,13 0,53 3,84 1402 9,0 3280 12374 161632 

2019 83964 0,506 0,58 0,70 2,32 0,58 4,17 1521 9,1 3340 12505 174138 

2020 85068 0,537 0,62 0,75 2,50 0,62 4,51 1645 9,3 3400 12637 186775 

2021 86186 0,569 0,67 0,81 2,70 0,67 4,86 1772 9,5 3462 12770 199545 

2022 87320 0,600 0,72 0,87 2,90 0,72 5,22 1904 9,7 3525 12903 212448 

2023 88468 0,631 0,77 0,93 3,11 0,77 5,59 2040 9,8 3590 13037 225485 

2024 89631 0,663 0,83 1,00 3,32 0,83 5,97 2180 10,0 3655 13171 238657 
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Pelas Tabelas de 12 a 17 verifica-se que o volume de resíduos estimado para ser 

destinado ao futuro aterro sanitário, durante 20 anos, varia do valor mínimo de 7.837.254 

toneladas, considerando o crescimento populacional segundo uma progressão aritmética e a 

implantação de coleta seletiva com reciclagem a 16.967.085 toneladas se for considerando o 

crescimento populacional segundo uma progressão geométrica e sem a implantação de coleta 

seletiva e reciclagem. Já se for considerado aterro com vida útil de 15 anos esses valores são, 

respectivamente, 7.063.292 toneladas e 11.140.749 toneladas. 

Esses estudos realizados foram apresentados e discutidos nas reuniões abertas com a 

SLUM, SEMPMA, SMPD, UFAL e IMA/AL, e ficou estabelecido que embora o ajuste por PG 

apresentasse coeficiente de correlação mais próximo de 1 (melhor ajuste), o método dos mínimos 

quadrados faz ajuste pelos valores máximos e que, para as condições socio-econômicas de 

Maceió o mais indicado é considerar a taxa de crescimento prevista pelo IBGE, que resulta no 

volume de resíduos maior que o ajuste por PA e inferior ao ajuste por PG, e considerando ainda a 

implantação gradativa da coleta seletiva com reciclagem. Dessa forma a quantidade de resíduos 

sólidos adotada para o futuro aterro sanitário de Maceió para vida útil de 15 anos e 20 anos, 

foram, respectivamente, 6.225.674 toneladas e 8.689.212 toneladas. 

Para estimativa do volume do futuro aterro sanitário foi adotado o peso específico do lixo 

compactado de 0,8ton/m3, valor dentro da faixa recomendada pela literatura. Esse valor foi 

adotado, não apenas por consulta a literatura brasileira, mas também foram levados em conta 

dados de operação de aterros sanitários existentes no Brasil e a experiência da equipe técnica da 

SLUM, SEMPMA, SMPD, UFAL e IMA/AL. Da mesma forma que os parâmetros anteriores, o 

valor adotado para o peso especifico do lixo compactado foi apresentado, discutido e aprovado 

nas reuniões abertas. 

Dessa forma tem-se que os volumes de lixo a serem enterrados, para 15 e 20 anos são: 

 

Vlixo,15 = 6.225.674 / 0,8 = 7.782.092 m3 

Vlixo,20 = 8.689.212 / 0,8 = 10.861.516 m3 

 
Como o lixo enterrado deve ser compactado e recoberto diariamente com terra, acrecenta-

se ao volume de lixo o volume de terra a ser utilizado no recobrimento, que representa cerca de 

25% do volume de lixo enterrado. Dessa forma os volumes previstos para o aterro com 15 e 20 

anos são: 
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VATERRO,15 = 1,25 x 7.782.092 = 9.727.616 m3  

VATERRO,20 = 1,25 x 10.861.516 = 13.576.894 m3  

 

A área ocupada pela massa de lixo enterrada depende, entre outros fatores, do método de 

operação, da sua forma de execução que por sua vez depende da área selecionada para tal fim. 

Quanto à forma os aterros podem ser de superfície, quando os mesmos são implantados 

em regiões aproximadamente planas; em Lagoas quando são executados em lagoas abandonadas, 

resultantes de escavações para extração de areia ou barro de olaria; e em depressões e ondulação 

quando aplicados em grotas profundas ou fundo de vales. Em virtudes das áreas pré-selecionadas 

para o aterro sanitário de Maceió, estas se constituem em sua maioria em áreas relativamente 

planas, com pouca possibilidade de se optar por áreas de grotas ou fundo de vale. 

Quanto ao método de operação, de modo geral, pode-se aplicar o Método da Trincheira; 

Método da Escavação Progressiva ou Método da Rampa; e Método da Área. Em função das 

características das áreas pré-selecionadas, recomenda-se para Maceió um Aterro Sanitário 

processado, basicamente pelo Método da Trincheira combinado com o Método da Área.  

Dessa forma, para efeito de calculo da área do futuro aterro sanitário, a área útil média do 

aterro (área de aterramento de lixo) foi calculada considerando a operação do aterro processado 

pelo método da trincheira combinado com o método da área, com altura total de 30m. Dessa 

forma tem-se que a área útil média do aterro, para 15 e 20 anos são: 

 

AUTIL,15 = 9.727.616 m3 / 30m = 324.253,8 m2 = 32,4 ha 

AUTIL,20 = 13.576.894 m3 / 30m = 452.563,1 m2 = 45,3 ha 

 

Se o aterro sanitário ficar localizado em algum dos municípios da região metropolitana, o 

mesmo deverá ser capaz de receber o lixo do município de Maceió e o do município no qual será 

implantado o aterro sanitário, por um período de vida útil de 20 anos, e deverá ser efetuado um 

cons´rcio entre esses dois municípios.  

Dessa forma, para os municípios da região metropolitana foi adotado o volume de 

resíduos sem coleta seletiva, para 20 anos. A Tabela 28 apresenta o volume de resíduos 

destinado ao futuro aterro sanitário, no caso da área selecionada ficar localizada em um desses 

municípios e for efetivado um consórcio entre municípios. 
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Tabela 28. Volume útil do aterro sanitário para a situação de consórcio inter-municipal. 

MUNICÍPIOS 
CONSORCIADOS 

QUANTIDADE DE LIXO 
(ton) 

VOLUME DE LIXO  
(m3) 

VOLUME UTIL DO 
ATERRO (m3) 

Maceió 8.689.212 10.861.516 13.576.894 
Maceió + 
Coqueiro seco 8.718.377 10.897.971 13.622.464 

Maceió + 
Marechal Deodoro 9.026.831 11.283.539 14.104.424 

Maceió + 
Santa Luzia do Norte 8.721.673 10.902.092 13.627.615 

Maceió + 
Satuba 8.788.184 10.985.230 13.731.537 

Maceió + 
Rio Largo 9.011.178 11.263.972 14.079.966 

Maceió + 
Todos os Municipios 9.509.394 11.886.742 14.858.428 

 
 A Tabela 29 apresenta como o volume adicional de resíduos sólidos dos municípios da 

região metropolitana interfere na área útil média do futuro aterro sanitário. 

 

Tabela 29. Área útil do aterro para a situação de consórcio inter-municipal. 

MUNICÍPIOS 
CONSORCIADOS 

VOLUME UTIL DO 
ATERRO (m3) 

ALTURA DO 
ATERRO (m) 

ÁREA ÚTIL MÉDIA DO 
ATERRO (ha) 

Maceió 13.576.894 30 45,3 

Maceió + 
Coqueiro seco 13.622.464 30 45,4 

Maceió + 
Marechal Deodoro 14.104.424 30 47,0 

Maceió + 
Santa Luzia do Norte 13.627.615 30 45,4 

Maceió + 
Satuba 13.731.537 30 45,8 

Maceió + 
Rio Largo 14.079.966 30 46,9 

Maceió + 
Todos Municipios 14.858.428 30 49,5 

 
 

Observando-se a Tabela 29 verifica-se que a contribuição de resíduos sólidos 

provenientes de qualquer um dos municípios da região metropolitana praticamente não interfere 

no volume nem na área útil média do futuro aterro sanitário de Maceió. 
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7.2. TRATAMENTO DE LIXIVIADO 

O lixiviado, também conhecido como chorume, é um líquido com alto poder de 

contaminação, formado pela solubilização de componentes dos resíduos sólidos, intercalados 

com aterros periódicos, em águas, especialmente das chuvas que percolam pela face superior do 

aterro. Sua composição química depende do tipo de resíduos, quantidade de chuvas/umidade, 

temperatura e idade do aterro. Devido a sua variação quantitativa e qualitativa, sazonal e 

cronológica, não se deve considerar um único processo como solução para seu tratamento.  

Como visto o planejamento dos sistemas de tratamento de lixiviado tem que levar em 

consideração diferenças volumétricas e de composição do percolado, provocadas pelas diferentes 

estações do ano, ou seja, provocadas por mudanças de temperatura e volume de precipitação. 

Dessa forma, para Maceió, inicialmente foi estimado o potencial de formação do 

lixiviado determinado através do Balanço Hídrico no aterro, que corresponde à quantidade de 

água que excede a capacidade de retenção de umidade da massa aterrada, utilizando os dados 

pluviométricos de Maceió, cujos dados mostram que de 1913 a 1996 o valor máximo de 

precipitação média mensal no período é próximo de 297,98mm/mês, ocorrida no mês de junho e 

evapotranspiração de 79,3mm/mês, resultando em geração significativa de percolado somente 

durante o período de chuvas.  

O potencial de formação do lixiviado foi considerado durante a operação do aterro, ou 

seja, com camada de recobrimento de menor espessura, sem função de impermeabilização, 

resultando menor coeficiente de escoamento superficial e maior infiltração da água da chuva 

na massa de resíduos. O valor diário da vazão de percolado a ser gerado foi de: 

 
Qm = PER . A = 58,3 m3/dia.ha x 45,4 ha = 2647,5 m3/dia = 110,3 m3/h = 30,6 L/s 

 
onde: Qm = vazão de percolados, m3/dia; 

A : Área útil média do aterro = 45,4 ha. 

PER = altura mensal de percolado calculada, m3/dia.ha 

P = (1-C)x(P-ET) = (1-0,2) x (2978,8-793)= 1749,4 m3/mês.ha = 58,3 m3/dia.ha 

Onde: C : Coeficiente de Escoamento Superficial = 0,2 

P :  precipitação média = 297,98mm/mês = 2979,8 m3/mês.ha 

  ET: evapotranspiração potencial média = 79,3mm/mês = 793m3/mês.ha 
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Como existe a possibilidade do lixiviado do antigo vazadouro ser tratado na estação de 

tratamento de lixiviados (ETL) do aterro sanitário a vazão de projeto da ETE, foi estimada como: 

 
Qprojeto= 2647,5 m3/dia + 1122,6 m3/dia = 3770,1 m3/dia = 157,1 m3/h = 43,6 L/s 
 
No Brasil os processos biológicos são os comumente empregados no tratamento de 

lixiviado, principalmente lagoas de estabilização, no entanto processos físico-químicos e a 

recirculação de lixiviado também são utilizados. Outra alternativa é encaminhar o lixiviado 

gerado a estações de tratamento de esgotos domésticos ou industriais existentes nas 

proximidades. O Quadro 3 apresenta alguns tipos de tratamento de lixiviado comumente 

utilizados em aterros no Brasil.  

 
Quadro 3. Tipo de tratamento de lixiviado empregados em aterros no Brasil. 

CIDADE TIPO DE DESTINAÇÃO 
FINAL 

LIXO 
ton/dia 

TRATAMENTO DE LIXIVIADO 

Recife-PE Aterro Controlado da Muribeca 2.800 
 

Recirculação de lixiviado, lagoas anaeróbias e 
facultativas, sistema bioquímico. 

Caruaru – PE Aterro Sanitário de Caruaru   200 Digestor Anaeróbio e um charco artificial. 
Manuas – AM Aterro Sanitário de Manaus  1.125 Recirculação de lixiviado e biorremediação 
Belém – PA Aterro Sanitário de Belém  1.024 Recirculação de lixiviado e biorremediação 
Rio de Janeiro -RJ Aterro Controlado de Gramacho 7.026 Tanques de polimento e sistemas de nanofiltracao 
Fortaleza/CE Aterro Sanitário de Caucaia 3500 Lagoas anaeróbias e facultativas. 
Extrema/ MG Aterro Sanitário de Extrema 80 Lagoas anaeróbias, facultativas e de maturação. 
Paracatu/ MG Aterro Sanitário de Paracatu 26 Uma lagoa anaeróbia seguida por facultativa 
Contagem/MG Aterro Sanitário de Perobas 214 Tanque Inhoff seguido de filtro biológico 
Ipatinga/MG Aterro Sanitário de Ipatinga 150 Reator anaeróbio, lagoa de estabilização, 

aerador de cascata e lagoa de maturação 
Uberlândia/MG Aterro Sanitário de Uberlândia 120 Grades, retentor de óleo e desarenador, reator 

RAFA e filtro biológico. 
Biguaçu/SC Aterro Sanitário da Formaço 11.500 

14.500 
Poço anaeróbio, reator UASB, lagoas 
anaeróbia, facultativa e de maturação. 

Belo 
Horizonte/MG 

Aterro Remediado de BH 4.139 Recirculação de lixiviado. Excedente 
tratado na ETE do município. 

Porto Alegre/RS Aterro Sanitário da Extrema 200 Filtro anaeróbio; lagoa de aeração; 
transporte para tratamento em ETE 

Porto Alegre/RS Aterro Sanitário 
Metropolitano Santa Tecla 

1.300 Filtro anaeróbio, lagoa anaeróbia, lagoa 
areada, 2 lagoas facultativas, filtro de areia. 

Itaquaquecetuba/SP Aterro Sanitário de 
Itaquaquecetuba 

650 Não tem tratamento, o lixiviado é tratado na 
ETE do município. 

Mauá/SP Aterro Sanitário de Mauá 2000 Três reatores anaeróbios e duas lagoas aeradas. 
São Paulo/SP Aterro Sanitário São João  Tratamento na SABESP (esgotos) 
Santo André/SP Aterro Sanitário de Santo André 700/750 Lagoa anaeróbia e uma facultativa aerada. 
Salvador/BA Aterro Sanitário Metropolitano 2.500 Tratamento no CETREL (resíduos industriais) 
Palmas/TO Aterro Sanitário 120 Lagoa anaeróbia, facultativa e maturação. 
Araguaína/TO Aterro Sanitário 160 Fossas sépticas e valas de infiltração 
João Pessoa/PB Aterro Controlado do Roger 870 Digestor anaeróbio seguido de fitorremediação. 

Fonte: Jucá, 2003. 
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O tratamento de lixiviado em lagoas de estabilização, embora bastante empregada, não 

produzem efluentes com a qualidade requerida para seu lançamento em corpos d’água receptores 

no que se refere a remoção de nitrogênio e fósforo.  

Atualmente, uma alternativa atraente é o sistema de lagoas de estabilização associado ao 

uso de reatores seqüenciais em batelada (RSB), pois além de ser uma das opções mais baratas 

tem apresentado resultados relevantes, a temperatura média de 25ºC, quanto a redução dos 

parâmetros DBO e DQO (aproximadamente 99% e 88% respectivamente), concentração de 

nutrientes e sólidos suspensos. Este tipo de sistema não necessita de reatores de grande volume, 

nem da adição de clarificantes e minimiza a produção de lodo. 

Em função das características apresentadas pelo lixiviado, a proposta para o tratamento de 

lixiviado do futuro aterro sanitário é um sistema de tratamento por processo biológico composto 

pelas seguintes unidades: Lagoas Anaeróbias, Reatores Seqüenciais em Batelada Alimentados, 

Lagoas de Maturação e sistema de zonas de raízes, como ilustrado na Figura 34. 

 

  
Figura 34. Fluxograma da estação de tratamento de lixiviados (ETL) proposta. 

 

Nas lagoas anaeróbias a matéria orgânica presente no lixiviado (particulada e solúvel) 

será anaerobiamente metabolizada, reduzindo sua concentração em torno de 60 a 65%, e remover 

sólidos em suspensão. Os reatores seqüenciais em batelada alimentados têm como função 

degradar a matéria orgânica remanescente e remover nutrientes, como nitrogênio e fósforo, 

através do ajuste das fases dos ciclos promovendo-se períodos aeróbios, anóxicos e anaeróbios 

dentro do ciclo padrão. As lagoas de maturação irão promover o polimento final e remover 

coliformes. Para a remoção da matéria orgânica, não biodegradável, será incorporado ao 

tratamento o "sistema de zona de raízes". Este processo consiste na implantação de juncos em 

substratos (turfas, solos especiais), permeáveis e filtrantes, especialmente concebidos para 

resultar numa purificação total do lixiviado. 
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Todas as unidades do sistema terão sua base e laterais compactadas e, posteriormente, 

receberão a aplicação de uma geomembrana de PEAD (Polietileno de Alta Densidade) como 

ilustrado na Figura 35. 

 

 
Figura 35. Lagoas de tratamento de lixiviado e outros líquidos de aterro sanitário. 

 

 A titulo de pré-dimensionamento para se estimar a área ocupada pelo tratamento de 

lixiviado, se for considerando duas lagoas anaeróbias em paralelo, com tempo de detenção de 5 

dias; seguidas por quatro reatores seqüenciais em batelada alimentado, em paralelo dois a dois e 

tempo de enchimento de 24 horas; e depois duas lagoas de maturação em paralelo, com tempo de 

detenção de 7 dias e por fim um sistema de zona de raízes com tempo de detenção de 2 dias tem-

se: 

 
Área das lagoas anaeróbias: 

Vol = Q x Td = (3770,1/2) m3/dia x 5 dias = 9425,25 m3 

Adotando profundidade de 5,0 m, a relação 1:3 (largura:comprimento) as dimensões das 

lagoas são 37,5 x 50,0 x 5,0 m. 

A área útil das lagoas é de 3750 m2 

 

Reatores seqüenciais em batelada alimentados: 

Vol = Q x Td = (3770,1/2) m3/dia x 1 dias = 1885,05 m3 

Adotando profundidade de 5,0 m, a relação 1:1 (largura:comprimento) as dimensões úteis 

das lagoas são 19,5 x 19,5 x 5,0 m.  

A área útil dos reatores é de 1521 m2 
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Área das lagoas de maturação: 

Vol = Q x Td = (3770,1/2) m3/dia x 7 dias = 9425,25 m3 

Adotando profundidade de 2,0 m, e relação 1:3 (largura:comprimento) as dimensões úteis 

das lagoas são 45,0 x 145,0 x 2,0 m. 

A área útil das lagoas é de 13050 m2. 

 
Sistema de zona de raízes: 

Vol = Q x Td = 3770,1 m3/dia x 2 dias = 7540,2 m3 

Adotando profundidade de 1,5 m, e relação 1:3 (largura:comprimento) as dimensões úteis 

do sistema são 40,0 x 125,0 x 1,5 m. 

A área útil do sistema é de 5000 m2 

 A área total para o sistema de tratamento, considerando 50% de folga para espaçamentos 

entre as unidades e demais dispositivos necessários à operação da ETE, é de: 

 
 A = 1,5 x (0,375 + 0,157 + 1,305 + 0,5) = 3,5 ha 

 
 Para o projeto executivo a ETL deverá ser prevista para execução em etapas, levando-se 

em consideração duas situações o aterro em operação e o aterro encerrado. O efluente, mesmo 

depois de tratado não deverá ser lançado no corpo d’água, deverá ser previsto seu descarte no 

emissário submarino de Maceió, seja via caminhão tanque ou emissário conectado à rede coletora 

de esgotos. 

  
7.3. DEMAIS UNIDADES DO ATERRO SANITÁRIO 

O projeto do futuro aterro sanitário deve abranger todos elementos comuns a qualquer outro 

aterro sanitário. Deve ser previstos cercamento de toda área do aterro com cerca e tela com 2 m 

de altura, implantação de uma cortina vegetal com espécies nativas, além de postes de 

iluminação a cada 100m. Deve conter, também um portão de entrada para inspeção e controle 

dos resíduos, bem como uma balança eletrônica interligada a um microcomputador para a 

pesagem e identificação de todos os resíduos a serem dispostos; pátio de estocagem de materiais 

tais como terra de recobrimento, tubos de drenagem de gás, material para execução das valas de 

drenagem, etc, galpão para abrigo dos equipamentos mecânicos de operação do aterro; vias de 

acesso pavimentadas, valas sépticas para receber animais mortos; e instalações de apoio como 
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escritório, guarita, vestiários, refeitório e almoxarifado com área a ser definida durante a elaboração 

do projeto executivo. 

Na área selecionada para implantação do aterro sanitário deverão ser removidos do solo 

todos os materiais de origem vegetal. O solo vegetal existente deverá ser estocado em local 

apropriado, para posterior reutilização na cobertura do lixo e nos taludes (laterais) do aterro, 

garantindo melhores condições para sua cobertura vegetal subseqüente. O trabalho será 

desenvolvido em etapas, ao longo dos 15 ou 20 anos de vida útil do aterro. O primeiro momento 

compreenderá o preparo e isolamento da área para implantação do aterro. Com a finalidade de 

isolar toda a área do aterro sanitário, esta deverá ser cercada e submetida ao plantio de uma 

bordadura de árvores de baixo, médio e alto porte, típicas da região. A função dessa vegetação 

será minimizar a ação dos ventos, evitando a dissipação de odores. As espécies plantadas deverão 

ser perenes (retêm as folhas durante todo o ano), fornecendo proteção constante.   

Após a preparação do terreno e realização de possíveis serviços de terraplenagem da área, 

deverão ser executados os serviços de impermeabilização da base do aterro.  Sobre o sub-leito, 

serão compactadas camadas de argila com espessura de cerca de 25 cm de solo compactado e 

posteriormente impermeabilizado. Além da impermeabilização do solo, através da compactação, 

deverá ser aplicada uma geomembrana de PEAD (Polietileno de Alta Densidade), com 1,5 mm e, 

sobre esta proteção mecânica, deverão colocados cerca de 30cm de argila compactada. 

Com a finalidade de recolher e afastar os líquidos percolados da área destinada à operação 

dos resíduos sólidos deverá ser instalado sobre a base impermeabilizada um sistema de 

drenagem. O sistema deverá ser composto por drenos principais e secundários, dispostos de 

forma que seja facilitado o escoamento do lixiviado. O dreno principal será constituído de um 

tubo, e na medida em que a área for sendo ocupada com o depósito dos resíduos, este 

acompanhará a evolução e desenvolvimento do aterro até a sua fase de encerramento.Já a 

drenagem secundária será executada conforme a evolução do aterro. O lixiviado captado pelos 

drenos, será encaminhado ao sistema de tratamento através da tubulação de concreto.  

Diariamente o lixo depositado sobre a base impermeabilizada, será espalhado em camadas 

de aproximadamente 40cm e compactado com um trator de esteira que deverá passar de 3 a 5 

vezes sobre esta camada de resíduos até formar uma célula com aproximadamente 6m de altura. 

 Posteriormente a camada de lixo receberá uma cobertura de argila compactada para fechamento 

da célula. 
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Assim como o lixiviado, os gases provenientes da decomposição da matéria orgânica, em 

especial o metano, deverão coletados, através de drenos verticais, localizados nas interseções dos 

drenos horizontais que coletam o lixiviado, tratado, queimados ou reaproveitados.  

Em toda a periferia do aterro sanitário deverá ser construído um sistema de drenos que não 

permitirá que as águas da chuva, que caem fora da área do depósito, tenham contato com o lixo. 

As águas da chuva serão recolhidas através de um sistema de drenos e lançadas na superfície, 

passando antes por um tanque de monitoramento que favorecerá o controle e análise da mesma. 

 

7.4. TAMANHO DA ÁREA DO FUTURO ATERRO SANITÁRIO 

Considerando que a área indicada para o aterro de resíduos deve abranger 32,4ha e 

45,34ha, respectivamente, para 15 anos e 20 anos; que a área prevista para o tratamento de 

lixiviado é de 2,5ha e 3,5ha, e as demais áreas necessárias à operação de um aterro sanitário; as 

áreas totais previstas para o empreendimento de 15 anos e 20 anos são de 46,2ha e 70ha, 

discriminadas como apresentada na Tabela 30: 

 

Tabela 30. Composição das áreas previstas para o aterro sanitário de Maceió. 

COMPOSIÇÃO ÁREAS 15 ANOS ÁREA 20 ANOS 
Área útil (disposição para lixo) 32,4ha 45,3ha 
Área tratamento de lixiviado 2,5ha 3,5ha 
Pátio de estocagem 1,0ha 2,0ha 
Valas sépticas 0,6ha 1,0ha 
Instalações de apoio 0,3ha 0,5ha 
Cinturão verde (20% a 25%) 6,4ha 11,0ha 
Área de circulação 3,0ha 6,7ha 

TOTAL 46,2ha 70,0ha 
 

7.5. MONITORAMENTO DA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO 

A falta de um monitoramento sistemático dos aterros de resíduos sólidos tem conduzido a 

um significativo desconhecimento dos mecanismos envolvidos e suas conseqüências ambientais. 

Dessa forma no futuro aterro sanitário de Maceió deverá ser realizada, paralelamente a operação, 

o monitoramento geral da área, visando acompanhar possíveis contaminações da área de 

influência do Aterro, através de: 
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 Monitoramento dos sólidos 

O monitoramento dos sólidos enterrados permite avaliar a evolução temporal do processo 

de decomposição da matéria orgânica e sua influência nas propriedades dos resíduos, visto que a 

resistência da massa de lixo está associada à heterogeneidade e composição dos materiais 

enterrados, cuja decomposição é responsável pelo recalque da massa de sólidos. 

O mecanismo de recalque em aterros é complexo, sendo causado por processos físicos, 

químicos e biológicos devido não somente à decomposição da matéria orgânica, mas também 

devido e dissipação das pressões de líquidos e gases, bem como da adição de novas camadas de 

lixo ou cobertura de solo. 

Para o futuro aterro sanitário o monitoramento dos sólidos deve ser realizado por meio 

dos seguintes parâmetros: temperatura, recalques superficiais (placas) e profundos (aranhas), 

resistência (sondagens SPT), teor de umidade ao longo da profundidade, sólidos voláteis e pH, de 

amostras coletas em ponto determinado no plano de monitoramento. 

 

Monitoramento dos recursos hídricos 

Para o monitoramento dos recursos hídricos deverão ser instalados poços de 

monitoramento da água de subsolo, a montante e jusante do aterro sanitário, assim como também 

avaliar os corpos hídricos superficiais da bacia hidrográfica na qual estará inserido o aterro 

sanitário para verificar as interferências sanitárias e ambientais. Deverão ser coletadas 

mensalmente amostras da água dos rios mais próximos, dos poços de monitoramento, e de fontes 

e cacimbas existentes nas proximidades do local e realizar análises físico-químico e 

microbiológica dessas águas. Os pontos de amostragem deverão ser previamente estabelecidos 

em plano de monitoramento. 

Para essas águas devem ser feitas análises de pH, alcalinidade, condutividade, DBO, 

DQO, sólidos totais, sólidos voláteis, cloretos, alumínio, cádmio, chumbo, cromo, cobre, cálcio, 

cobalto, ferro, fósforo, manganês, magnésio, nitrogênio, potássio, sódio e zinco, além de 

realização de análises bacteriológicas, para determinação de coliformes totais e fecais. 

 

Monitoramento do lixiviado 

O monitoramento desse líquido deverá ser feito na entrada e saída de cada uma das 

unidades que compõem o sistema de tratamento, assim como também no corpo do aterro, onde o 
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nível da manta líquida no interior da célula deverá ser medido mensalmente com o uso de 

medidor de nível d’água. 

No aterro deverá haver monitoramento do lixiviado através de análises de parâmetros 

físico-químicos e microbiológicos com determinação mensal de: pH, alcalinidade, condutividade, 

DBO, DQO, sólidos totais, sólidos voláteis, cloretos, alumínio, cádmio, chumbo, cromo, cobre, 

cálcio, cobalto, ferro, fósforo, manganês, magnésio, nitrogênio, potássio, sódio e zinco, além de 

realização de análises bacteriológicas, para determinação de coliformes totais e fecais. 

 
Monitoramento dos gases 

Vários fatores afetam a produção de gases no aterro sanitário, entre eles umidade, pH, 

temperatura, potencial de óxido-redução, inibidores do crescimento bacteriano (metais pesados), 

pressão e nutrientes. A composição do gás varia ao longo do tempo como mostrado na Figura 36. 
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Figura 36. Fases de produção de gases durante o metabolismo microbiano. 

 
Como apresentado na Figura 27, o oxigênio é consumido imediatamente após a deposição 

do lixo, é a fase I, aeróbia, do processo de degradação. Em seguida ocorre uma fase anaeróbia de 

transição curta, caracterizada pelo aumento da concentração de CO2 e consumo de nitrogênio. Na 

fase III tem inicio a etapa anaeróbia metanogênica curta com produção de metano (CH4), seguida 

pela fase metanogênica estável, que permanece ao longo do tempo, com produção de 50% a 70% 

de CH4. Além do metano outros gases e alguns solventes também são formados na degradação do 

lixo, como apresentado na Tabela 31.  
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Tabela 31. Gases e solventes tóxicos formados na degradação do lixo. 

COMPONENTE FONTE CONC. (%volume) PROBLEMA 
Gás metano (CH4) Biodegradação 40 a 65% Combustível 

Gás carbonico (CO2) Biodegradação 30 a 60% Ácido em água sulubilizada 
Gás hidrogênio (H2) Biodegradação < 5% Explosivo 
Gás sulfidrico (H2S) Biodegradação < 2% Odorifico 
Tolueno (solvente) Contaminantes 0,1 a 0,01% Tóxico 
Benzeno (solvente) Contaminantes 0,1 a 0,01% Tóxico 

 

Assim a amostragem de gases permite, através da medida de sua composição, observar o 

estágio do processo de degradação que se encontra o aterro. Para tanto deverão ser coletadas 

amostras de gás nas saídas dos drenos e nas camadas de cobertura do Aterro para se determinar, a 

composição e a pressão do gás.  
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8. SELEÇÃO DE ÁREAS 

Os cuidados com a seleção dos locais para a implantação de aterros de resíduos sólidos 

são essenciais. Aterros de resíduos sólidos convencionais onde a única restrição à entrada de 

umidade é a cobertura do mesmo, a produção de lixiviado pode perdurar por cerca de mil anos ou 

mais.  

Por isso, os aterros devem ser localizados em áreas onde existam fatores naturais 

favoráveis que, em caso de falha e/ou deterioração natural de qualquer sistema de proteção 

incorporado ao projeto, os efeitos ambientais indesejáveis possam ser atenuados. 

 

8.1. SELEÇÃO DE ÁREAS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (ETAPA 1) 

Para a seleção foi inicialmente gerado o “mapa de macro áreas de restrições legais e 

outras” para Maceió, conforme mencionado no item 3.4.1, ilustrado na Figura 37. 

Para essa seleção foram levados em consideração a área urbana (tanto a construída, não 

construída, como a de interesse turístico), a APA do Pratagy (bacia hidráulica), a área de 

influência do aeroporto (considerando as ASAs de 8km, 13km, e 20km, assim como também o 

cone de decolagem e aterrizagem) e os centros de massa de coleta de resíduos sólidos (CMCRS). 

Analisando esse mapa identifica-se 11 macro-áreas em Maceió com possibilidades de 

ocorrência de implantação de aterro sanitário, mas somente as áreas C e E atendem a todas as 

restrições legais. As áreas B e D atendem apenas ao CMCRS do Tabuleiro, as G e I ao CMCRS 

da Ponta verde, as áreas A, F e H não atendem a nenhum dos CMCRS e as J e L embora atendam 

aos dois CMCRS estão dentro da área urbana não construída. Todas as demais estão fora da área 

urbana definida pela Lei n. 4952/2000. 

Por outro lado, observa-se que as áreas que não atenderam a nenhum CMCRS, 

encontram-se melhor posicionadas em relação às áreas de segurança aeroportuária. A área H e a I 

são as únicas que estão situadas fora da ASA de 20Km. As áreas D, E, F, G e L, estão na ASA 

entre os raios de 13Km e 20Km e as demais estão na ASA entre os raios de 8Km e 13Km. No 

entanto todas elas estão fora do cone de decolagem e aterrizagem e fora da APA do Pratagy. 

Vale ressaltar que se encontra tramitando no IBAMA/MMA-AL uma RPPN-Reserva das 

prensas situada na macro-área F. 

O Quadro 4 mostra as principais condições de restrições para implantação de AS no 

município de Maceió de cada macro-área.  
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Figura 37. “Mapa de macro-áreas de restrições legais e outros” para Maceió. 
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Quadro 4. Restrições das macro-áreas para implantação de AS no município de Maceió. 

MACROÁREAS CONDIÇÕES RESTRITIVAS LEGAIS E OUTRAS RESTRIÇÕES 
A • Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 

• Na ASA entre os raios de 8km e 13Km 
• Fora dos CMCRS da Ponta Verde (20km) e Tabuleiro do Martins (15 Km) 

B • Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 8km e 13 Km 
• Dentro do CMCRS do Tabuleiro do Martins (15 Km) e Fora do CMCRS da Ponta 

Verde (20km) 
C • Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 

• Na ASA entre os raios de 8km e 13 Km 
• Dentro dos CMCRS da Ponta Verde (20km) e do Tabuleiro do Martins (15Km) 

D • Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 13km e 20Km 
• Dentro do CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) e Fora do CMCRS da Ponta 

Verde (20km) 
E 
 

• Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 13Km e 20Km 
• Dentro do CMCRS da Ponta Verde (20km) e do Tabuleiro do Martins (15Km) 

F • Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 13 e 20 Km 
• Fora dos CMCRS da Ponta Verde (20km) e do Tabuleiro do Martins (15Km) 
• Existência da RPPN-Reserva das prensas (processo tramitando IBAMA/MMA-

AL) 
G • Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 

• Na ASA entre os raios de 13Km e 20Km 
• Dentro do CMCRS da Ponta Verde (20km) e fora do CMCRS do Tabuleiro do 

Martins (15Km) 
H • Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 

• Acima do ASA 20Km 
• Fora dos CMCRS da Ponta Verde (20km) e do Tabuleiro do Martins (15Km) 

I • Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Acima do ASA 20Km 
• Dentro do CMCRS da Ponta Verde (20km) e fora do Tabuleiro do Martins 

(15Km) 
J • Zona Urbana não construída de Maceió 

• Na ASA entre os raios de 8Km e 13Km 
• Dentro dos CMCRS da Ponta Verde (20km) e do Tabuleiro do Martins (15Km) 

L • Zona Urbana não construída de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 13Km e 20Km 
• Dentro dos CMCRS da Ponta Verde (20km) e do Tabuleiro do Martins (15Km) 

 
Legenda: 

APA: Área de Proteção Ambiental; CMCRS: Centro de Massa de Coleta de Resíduos Sólidos; 

RPPM: Reserva Particular de Patrimônio da Natureza; ASA: Área de Segurança Aeroportuária. 
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Após a definição dos “mapas de macro áreas de restrições legais e outras”, foi gerado o 

“mapa de áreas ambientais potenciais” (Figura 38) para Maceió, conforme descrito no item 

3.4.7. 

Foram definidas como variáveis ambientais participantes da avaliação os seguintes planos 

de informação: altitude, declividade, geomorfologia, litologia (geologia de superfície), 

macromodelados, profundidade do nível estático, proximidade da rede viária, e uso do solo e 

cobertura vegetal, contidas na base de dados digital.  

É importante observar que as características pedológicas não foram consideradas pela 

ausência de dados que cobrissem o mapeamento para a área total de estudo, porém esse 

parâmetro deverá ser analisado através de sondagens do terreno. 

Para cada variável ambiental foi atribuído um peso percentual em função de seu grau de 

importância para localização de aterro sanitário em Maceió, que no seu somatório totalizam 

100% da responsabilidade pela situação ambiental analisada. Depois de atribuídos os pesos aos 

parâmetros, e notas as classes de cada parâmetro, em função de sua relevância na análise (Tabela 

4). Procedeu-se a integração computacional dos dados utilizando o Sistema de Apoio à Decisão 

(SAD) do SAGA/UFRJ (XAVIER DA SILVA, 2001). 

Essa estrutura resultou no “mapa de áreas potenciais ambientais” que expressou as áreas 

ambientalmente favoráveis para implantação de aterro sanitário no município de Maceió. Nesse 

mapa, como pode ser observado na Figura 39, foram identificadas áreas pertencentes a 5 classes, 

de acordo com as notas alcançadas, que variaram de 0 a 10. Conforme os potenciais obtidos pelas 

áreas essas foram denominadas de impróprias (0 a 1), não indicadas (2 a 4), média indicação (5 a 

7), indicadas (8 a 9) e mais indicadas (10). 

Este mapa foi entrecruzado com o “mapa de área de restrições legais e outras”, resultando 

no “mapas de áreas com restrições legais e potenciais ambientais“ (Figura 40) para Maceió. 

Nesse mapa foram encontradas áreas com potenciais ambientais classificadas como “indicadas” e 

“mais indicadas” em apenas 8 áreas de restrições legais e de interesses: A, B, C, D, E, F, J e L. 

Excluindo dessa forma, as terrenos contidos nas macro-áreas G, H e I, ressaltando que H e I são 

as únicas acima da ASA de 20Km.  

Analisando as condições restritivas para as áreas potenciais ambientais, as áreas 

localizadas nas macro-áreas B e D atendem apenas ao CMCRS do Tabuleiro do Martins, sendo 

que B esta na ASA entre os raios 8Km e 13Km e D entre os raios de 13Km e 20Km. 
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Figura 38. “Mapa de áreas potenciais ambientais” para Maceió. 
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Figura 39. “Mapa de áreas com restrições legais e potenciais ambientais” para Maceió. 
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As áreas localizadas nas macro-áreas C, E, J e L, são aquelas que atendem as condições 

dos dois CMCRS (Tabuleiro do Martins e Ponta Verde), sendo que C e J estão na ASA entre os 

raios de 8Km e 13Km, e E e L entre os de 13Km e 20Km, no entanto J e L estão dentro da zona 

urbana não construía. As áreas A e F estão fora dos dois CMCRS, com A dentro da ASA entre os 

raios de 8Km e 13Km e F entre os raios de 13Km e 20Km. O Quadro 5 sintetiza as restrições 

das macro-áreas com potencial ambiental. 
 
Quadro 5. Condições restritivas para as macro-áreas com potenciais ambientais 

M-ÁREAS CONDIÇÕES DE RESTRIÇOES LEGAIS E OUTRAS RESTRIÇÕES 
J 
 

• Abrange a Zona Urbana não construída de Maceió. 
• Na ASA entre os raios de 8Km e 13Km. 
• Dentro do CMCRS da Ponta Verde (20km) e Tabuleiro do Martins (15 Km) 

L 
 

• Abrange a Zona Urbana não construída de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 13Km e 20Km 
• Dentro do CMCRS da Ponta Verde (20km) e Tabuleiro do Martins (15 Km) 

E 
 
 

• Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 13Km e 20Km 
• Dentro do CMCRS da Ponta Verde (20km) e Tabuleiro do Martins (15Km) 

D 
 

• Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 13Km e 20Km 
• Dentro apenas do CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) 

C 
 

• Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 8Km e 13 Km 
• Dentro do CMCRS da Ponta Verde (20km) e Tabuleiro do Martins (15Km) 

B 
 
 

• Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 8Km e 13Km 
• Dentro apenas do CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) 

F 
 

• Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 13Km e 20Km 
• Fora do CMCRS da Ponta Verde (20km) e Tabuleiro do Martins (15Km) 
• Existência da RPPN-Reserva das prensas (processo tramitando IBAMA/MMA-AL) 

A 
 
 

• Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 8Km e 13Km 
• Fora do CMCRS da Ponta Verde (20km) e Tabuleiro do Martins (15Km) 

Legenda.: 

ASA: Área de Segurança Aeroportuária; CMCRS: Centro de Massa de Coleta de Resíduos Sólidos; 

APA: Área de Proteção Ambiental; RPPN: Reserva Particular de Patrimônio da Natureza. 

 
Por sua vez o “mapa de áreas com restrições legais e potenciais ambientais” foi submetido 

às restrições de rede de drenagem resultando no “mapa de áreas com restrições legais, potenciais 

ambientais e drenagem” para Maceió apresentado na Figura 33.  
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Figura 40. “Mapa de áreas com restrições legais, potenciais ambientais e drenagem” para 

Maceió. 
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No “mapa de áreas com restrições legais, potenciais ambientais e drenagem” da Figura 

40, observa-se a existência de áreas classificadas com indicadas com notas 8 e 9 e mais indicada 

com nota 10. Essas áreas foram analisadas segundo as condições restritivas de área mínima para a 

instalação do aterro sanitário de Maceió de 70ha. Para tanto se utilizou o programa de assinatura 

ambiental VistaSAGA, que permitiu selecionar e realizar planimetrias das áreas.  

As áreas que se apresentavam com 70ha ou mais foram selecionadas, resultando no 

“mapa de áreas com restrições legais, potenciais ambientais, drenagem e área mínima” (Figura 

41). Analisando as condições de área mínima necessária para o AS em Maceió, as áreas “mais 

indicadas” (nota 10), não apresentaram a extensão mínima exigida. Quanto às áreas “indicadas”, 

foram identificadas 10 áreas, localizadas nas macro-áreas A, B, D e F. Esse critério excluiu os 

terrenos nas demais macro-áreas, incluindo as da J e L, que eram mais próximas dos dois 

CMCRS: Ponta verde e Tabuleiro do Martins.  

No entanto é importante ressaltar que no caso de se optar por dois aterros sanitários de 

menor área, sendo um para atender a cada CMCRS, é possível selecionar novas áreas para tal 

fim, inclusive nas macro-áreas J e L do município de Maceió. 

Das 10 áreas selecionadas, duas foram eliminadas pela proximidade com a ASA de 8Km, 

restrição de ASA mínima para implantação de aterro sanitário, e uma outra foi eliminada por ser 

a mais distante dos centros de massa de coleta de resíduos sólidos.  

Criou-se então o “mapa de áreas indicadas segundo restrições legais, potenciais 

ambientais, drenagem e área mínima”, apresentado na Figura 42, apresentado as 7 áreas 

potenciais para implantação de aterro sanitário em Maceió. 

 Depois de considerado todos os itens citados, foi realizado, nas 7 áreas selecionadas, 

sobrevôo de helicóptero e visitas de campo para verificação das condições das vias de acesso, 

disponibilidade de infra-estrutura tais como rede elétrica, água, etc; calibrar os resultados; e 

finalmente atingir um produto próximo à realidade. 

As áreas selecionadas sobre a base de dados e calibradas em campo foram analisadas uma 

a uma, como apresentados nos sub-itens a seguir. 
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Figura 41. “Mapa de áreas com restrições legais, potenciais ambientais, drenagem e área 

mínima” para Maceió. 
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Figura 42. “Mapa de áreas indicadas segundo restrições legais, potenciais ambientais, drenagem 

e área mínima” para Maceió. 
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8.1.1. ÁREA SELECIONADA 1 - (AS1), Maceió 

A AS1 possui cerca de 87,4ha e está localizada entre as coordenadas UTM 8954725N a 

8952050N e 205750E a 204075E. Em termos de condições antrópicas, essa área compreende 

estrutura de proximidade de vias secundárias, principalmente formada por estradas não 

pavimentadas e caminhos utilizadas ao escoamento, tanto de matéria prima (cana-de-açúcar) para 

a Usina Cachoeira do Meirim (Grupo Carlos Lyra), como do produto final para o mercado 

consumidor. Como infra-estrutura possui rede elétrica e canais de irrigação, visto ser totalmente 

ocupada por cultivo de cana de açúcar, como pode ser observado na Figura 43. 

 

   
Figura 43. Fotografia da área selecionada 1, Maceió. 

 
Quanto às restrições de ordem legal e outras restrições, a referida área encontra-se entre a 

área de segurança aeroportuária com raios de 8Km e 13Km, e fora do cone de segurança de vôo 

para decolagem e aterrissagem do Aeroporto Zumbi do Palmares. Verifica-se, ainda, que a área 

está fora da APA do Pratagy, a ausência de aglomerações urbanas em suas proximidades num 

raio superior a 500m. Considerando os raios dos centros de massa de resíduos sólidos da Ponta 

Verde (20Km) e Tabuleiro do Martins (15Km), essa área atende apenas à segunda situação. 

Seu acesso do centro de coleta da Ponta Verde totaliza 41,73Km, sendo 28,95Km por via 

pavimentada e 12,78Km por via não pavimentada, tomando-se por referência o acesso pelo 

Benedito Bentes (via Usina Cachoeira do Meirim). O acesso pelo litoral (via Saúde) torna-se 

praticamente inviável, visto sua distância apresentar aproximadamente o dobro da extensão de 

estrada não-pavimentada, além da presença de caminhos, o que implica em maiores despesas com 

com pavimentação e manutenção dos veículos. Com relação ao segundo centro de coleta, o 
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acesso dista de 26,93Km, sendo 14,15Km por via pavimentada e 12,78Km por via não 

pavimentada. 

Do ponto de vista morfológico, a área é dominada (63,5 %) por interflúvios tabuliformes 

dissecados, que são áreas relativamente planas, embora possua uma borda (36,5%) de encostas e 

vales fluviais esculpidos em terrenos terciários da formação barreiras. A declividade dominante 

(73%) está abaixo de 10%, com relevo variando de plano a suave, ligeiramente ondulado, 

escalonado em altitudes de 40m a 100m, embora 83% encontre-se em cotas entre 80m e 120m. 

Corresponde a uma superfície de modelado de dissecação homogênea fina a grosseira, com 

aprofundamento da drenagem variando entre 21m e 42 m. Em sub-superfície, a área apresenta 

profundidade de nível estático dominante (84%) superior a 35m. A Tabelas 32 apresenta a 

síntese das características da AS1. 

 
Tabela 32. Síntese das características da AS1, Maceió. 

PARÂMETROS LEGENDA AREA (ha) ÁREA (%) 
60m a 80m 14,37 16,26

80m a 100m 29,19 33,03ALTITUDE 
100m a 120m 44,81 50,70

< 10% 64,75 73,26
10% a 30% 21,75 24,61DECLIVIDADE 

> 30% 1,87 2,12
Encostas e vales Tabuliforme 32,25 36,49GEOMORFOLÓGIA 

Interflúvio Tabuliforme Dissecados 56,12 63,51
LITOLÓGIA Formação Barreiras - Terciário 88,37 100,00

MACRO MODELADO Modelado de Dissecação Homogênea (fina a 
grosseira c/ aprof. da drenagem de 21m a 42m) 88,37 100,00

20m < NE < 25m 14,37 16,26PROFUNDIDADE DO NÍVEL 
ESTÁTICO NE > 35m 74,00 83,73

Indefinidas* 59,75 67,61PROXIMIDADE DE VIAS DE 
ACESSO Caminho 28,62 32,39

Cana-de-açúcar 75,12 85,01USO DO SOLO 
Solo exposto em prep.p/ cana-de-açúcar 13,25 14,99

Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
Entre os raios da ASA de 8km e 13km, fora do cone de decolagem/aterrissagem do aeroporto ZP. 
Dentro do CMCRS do Tabuleiro do Martins (15 Km) e fora do de Ponta Verde (20Km). 
Fora das UCN’s, áreas urbanas construída, não construída e de interesse turístico. 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 

CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENTADA CAMINHO INDEFINIDO 
PV 38,23 28,95 7,28 2,0 - 
TM 23,41 14,13 7,28 2,0 - 
PV Ponta Verde: acesso a área 01 pelo Benedito Bentes via Usina Cachoeira do Meirim 
TM Tabuleiro do Martins: acesso a área 01 pelo Benedito Bentes via Usina Cachoeira do Meirim 
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8.1.2. ÁREA SELECIONADA 2 - (AS2), Maceió 

A AS2 possui cerca de 119,25 ha e está localizada entre as coordenadas UTM 8955300N 

a 8953725N e 202575E a 200475E. Em termos de condições antrópicas, essa área compreende 

estrutura viária secundárias em suas proximidades, principalmente formada por estradas não 

pavimentadas e caminhos utilizadas para o escoamento, tanto de matéria prima (cana-de-açúcar) 

para a Usina Cachoeira do Meirim (Grupo Carlos Lyra), como do produto final para o mercado 

consumidor. Não possui rede elétrica e é totalmente utilizada com o cultivo da cana-de-açúcar, 

como pode ser observado na Figura 44. 

 

   
Figura 44. Fotografia da área selecionada 2, Maceió. 

 
Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se entre a área de segurança 

aeroportuária com raio 13Km e 20Km, e fora do cone de segurança de vôo para decolagem e 

aterrissagem do Aeroporto Zumbi do Palmares. Está fora da APA do Pratagy, não sendo 

verificada aglomerações urbanas em suas proximidades num raio superior a 500m como 

recomendado pela NBR 13.896/1997. Considerando os raios dos centros de massa de coleta de 

resíduos sólidos da Ponta Verde (20Km) e Tabuleiro do Martins (15 Km), essa área atende 

apenas à segunda situação. 

Seu acesso do primeiro centro de coleta totaliza 38,23Km, sendo 28,95Km por via 

pavimentada, 7,28Km por via não pavimentada e 2,0Km de caminhos, tomando-se por referência 

o acesso pelo Benedito Bentes (via Usina Cachoeira do Meirim). O acesso pelo litoral (via 

Saúde) torna-se praticamente inviável, visto sua distância apresentar aproximadamente o dobro 

da extensão de estrada não-pavimentada, além da presença de caminhos, o que implica em 

maiores despesas com a manutenção dos veículos. Com relação ao segundo centro de coleta, o 

acesso dista de 23,46Km, sendo 14,18Km por via pavimentada e 7,28Km por via não 
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pavimentada e 2,0Km de caminhos.  

No tocante à morfologia, a área é dominada por interflúvios tabuliformes dissecados 

(77,5%), embora possua em sua borda encostas, topo de colinas e vales fluviais esculpidos em 

terrenos terciários da formação barreiras. Apresenta declividade dominante (88%) abaixo de 

10%, com relevo variando de plano a suave, ligeiramente ondulado, escalonado em altitudes de 

60m a 100m, sendo que 68% encontra-se em cotas altimétricas entre 60m e 80m. Corresponde a 

uma superfície de modelado de dissecação homogênea fina a grosseira, com aprofundamento da 

drenagem variando entre 21m e 42 m. Em sub-superfície a área apresenta dois níveis estáticos, 

um dominante, variando de 25m a 30m (62%) e um outro superior a 35m (32%). A Tabelas 33 

apresenta a síntese das características da AS2. 

 
Tabela 33. Síntese das características da AS2, Maceió. 

PARÂMETERO LEGENDA ÁREA (ha) ÁREA(%)
60m a 80m 80,62 67,65ALTITUDE 

80m a 100m 38,56 32,35
< 10% 104,68 87,83

10% a 30% 14,31 12,02DECLIVIDADE 
> 30% 0,18 0,15

Encostas e Vales Tabuliformes 21,75 18,25
Interflúvio Tabuliforme Dissecado 92,44 77,55GEOMORFOLÓGICO 

Topo de Colina Tabuliformes 5,00 4,20
LITOLÓGICO Formação Barreiras - Terciário 119,18 100,00

MACRO MODELADO Modelado de Dissecação Homogênea (fina a 
grosseira c/ aprof. da drenagem de 21m a 42m) 119,18 100,00

20m < NE < 25m 0,68 0,57
25m < NE < 30m 74,12 62,19
30m < NE < 35m 5,81 4,87

PROFUNDIDADE NÍVEL ESTÁTICO 

NE > 35m 38,56 32,35
Área Indefinida* 82,37 69,11RODOVIAS 

Caminho 36,81 30,89
Cana-de-açúcar 112,75 94,59USO DO SOLO 

Solo exposto em prep.p/ cana-de-açúcar 6,43 5,41
Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a Zona Rural do Município de Maceió. 
Entre o raio da ASA de 13km e 20km e do cone de decolagem e aterrissagem do aeroprto ZP. 
Dentro do CMCRS do Tabuleiro do Martins (15 Km) e fora do de Ponta Verde (20Km). 
Fora das UCN’s, áreas urbanas construída, não construída e de interesse turístico. 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 

CENTRO DE 
MASSA 

TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENTADA CAMINHO INDEFINIDO

PV 41,68 28,95 12,73 - - 
TM 26,85 14,13 12,73 - - 
PV Ponta Verde: acesso a área 02 pelo Benedito Bentes via Usina Cachoeira do Meirim 
TM Tabuleiro do Martins: acesso a área 02 pelo Benedito Bentes via Usina Cachoeira do Meirim 
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8.1.3. ÁREA SELECIONADA 3 - (AS3), Maceió 

A AS3 possui cerca de 172,25 ha e está localizada entre as coordenadas UTM 8960250N 

a 8958225N e 200750E a 198550E. Em termos de condições antrópicas, essa área compreende 

estrutura de proximidade de vias secundárias, principalmente formada por estradas não 

pavimentadas e caminhos utilizadas para o escoamento, tanto de matéria prima (cana-de-açúcar) 

para a Usina Cachoeira do Meirim (Grupo Carlos Lyra), como do produto final para o mercado 

consumidor. Como infra-estrutura possui rede elétrica e canais de irrigação, visto ser totalmente 

ocupada por cultivo de cana de açúcar, como pode ser observado na Figura 45. 

 

   
Figura 45. Fotografia da área selecionada 3, Maceió. 

 
Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se entre as áreas de 

segurança aeroportuária com raios 13Km e 20Km, e fora do cone de segurança de vôo para 

decolagem e aterrissagem do Aeroporto Zumbi do Palmares. Está fora da APA do Pratagy não 

sendo verificada de aglomerações urbanas em suas proximidades em raio superior a 500m. 

Considerando os raios dos centros de massa de coleta de resíduos sólidos da Ponta Verde (20Km) 

e Tabuleiro do Martins (15Km), essa área não atende a ambas as situações. Para primeiro centro a 

AS3 dista 36,2Km, com 28,93Km por via pavimentada e 7,23Km por não pavimentada é 

tomando-se como referência o acesso pelo Benedito Bentes (via Usina Cachoeira do Meirim). O 

acesso pelo litoral (via Saúde) torna-se praticamente inviável, mesmo possuindo quase 2,0Km a 

mais de estrada pavimentada, em virtude da maior extensão de estrada não-pavimentada (mais do 

que o dobro do acesso citado anteriormente) e de 5,33Km de caminhos, acarretando assim, 

maiores despesas com a manutenção dos veículos. Com relação ao segundo centro de coleta, o 

acesso (21,33Km) por via pavimentada é de 14,13Km e por via não pavimentada é de 7,2Km. 
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Do ponto de vista morfológico, a área é dominada (80%) por patamares tabuliformes 
dissecados, embora possua uma borda de topo de colinas tabuliformes, encostas e vales fluviais 
esculpidos em terrenos terciários da formação Barreiras depositados em rochas graníticas pré-
cambriana do Batólito Pernambuco – Alagoas, todos com extensões menores com relação a 
morfologia dominante. A declividade dominante (92%) está abaixo de 10%, com relevo variando 
de plano a suave, ligeiramente ondulado, escalonado em altitudes de 80m a 160m, embora 78% 
encontre-se em cotas entre 120m e 140 m. Corresponde a uma superfície de modelado de 
dissecação homogênea fina a grosseira, com aprofundamento da drenagem variando entre 21m e 
42m. Em sub-superfície, toda a área apresenta profundidade de nível estático superior a 35m. A 
Tabela 34 apresenta a síntese das características da AS3. 

 
Tabela 34. Síntese das características técnicas e ambientais da AS3. 

PARÂMETRO LEGENDA ÁREA (ha) ÁREA (%)
80m a 100m 8,19 4,75
100m a 120m 24,94 14,48
120m a 140m 134,75 78,23ALTITUDE 

140m a 160m 4,38 2,54
< 10% 158,31 91,91

10% a 30% 13,88 8,05DECLIVIDADE 
> 30% 0,06 0,04

Encostas e Vales Tabuliformes 26,63 16,04
Patamares Tabuliforme Dissecado 137,34 79,75GEOMORFOLÓGICO 

Topos de Colinas Tabuliformes 7,25 4,21
Formação Barreiras - Terciário 168,50 97,82LITOLÓGICO Batólito PE-AL Pré - cambriano 3,75 2,18

Modelado de Dissecação Homogênea (fina a 
grosseira c/ aprof. da drenagem de 21m a 42m) 171,81 99,75

MACROMODELADO Modelado de Dissecação Homogênea (média c/ 
aprof. da drenagem 6m a 18m) 0,44 0,25

30m < NE < 35m 4,31 2,50PROFUNDIDADE NÍVEL ESTATICO NE > 35m 167,94 97,50
Área Indefinida 60,38 35,05RODOVIAS Vias não pavimentadas 111,87 64,95
Cana-de-açúcar 162,44 94,30USO DO SOLO Solo exposto em prep.p/ cana-de-açúcar 9,81 5,70

Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a Zona Rural do Município de Maceió. 
Entre o raio da ASA de 13km e 20km e do cone de decolagem e aterrissagem do aeroporto ZP. 
Fora dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15 Km) e da Ponta Verde (20Km). 
Fora das UCN’s, áreas urbanas construídas, não construída e de interesse turístico. 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 
CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENTADA CAMINHO INDEFINIDO

PV 40,53 28,95 11,58 0,3 - 
TM 25,70 14,13 11,58 0,3 - 

PV Ponta Verde: acesso a área 03 pelo Benedito Bentes via  Usina Cachoeira do Meirim 
TM Tabuleiro do Martins: acesso a área 03 pelo Benedito Bentes via Usina Cachoeira do Meirim 
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8.1.4. ÁREA SELECIONADA 4 - (AS4), Maceió 

A AS4 possui cerca de 142,31 ha e está localizada entre as coordenadas UTM 8958400N 

a 8956175N e 201925E a 199625E. Em termos de condições antrópicas, essa área compreende 

estrutura de proximidade de vias secundárias, principalmente formada por estradas não 

pavimentadas e caminhos utilizadas ao escoamento, tanto de matéria prima (cana-de-açúcar) para 

a Usina Cachoeira do Meirim (Grupo Carlos Lyra), como do produto final para o mercado 

consumidor. Como infra-estrutura possui rede elétrica e canais de irrigação, visto ser totalmente 

ocupada por cultivo de cana de açúcar, como pode ser observado na Figura 46. 

 

   

Figura 46. Fotografia da área selecionada 4. 
 
Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se entre as áreas de 

segurança aeroportuária com raios de 8Km e 13Km, e fora do cone de segurança de vôo para 

decolagem e aterrissagem do Aeroporto Zumbi do Palmares. Está fora da APA do Pratagy não se 

verificando aglomerações urbanas em suas proximidades num raio superior a 500m, como 

recomendado pela NBR. Considerando os raios dos centros de massa de resíduos sólidos da 

Ponta Verde (20Km) e Tabuleiro do Martins (15Km), essa área não atende a ambas as situações. 

Para a primeira situação a AS4 dista 23,38Km, observando-se que o acesso por via pavimentada é 

de 18,95Km, não pavimentada de 4,43 Km, tomando-se como referência o acesso pelo Benedito 

Bentes (via Usina Cachoeira do Meirim). O acesso pelo litoral (via Saúde) torna-se praticamente 

inviável, em virtude de distâncias maiores do que as do acesso anterior em termos de vias não 

pavimentadas e caminhos, implicando em maiores despesas com a manutenção dos veículos. 

Com relação à distância do segundo centro de coleta, o acesso (18,5Km) por via pavimentada é 

de 14,13Km, por via não pavimentada é de 4,38Km e por caminhos 1,35Km. 
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Do ponto de vista morfológico, a área é dominada (73,47%) por patamares tabuliformes 
dissecados, embora possua encostas e vales fluviais (18,09%) esculpidos em quase sua totalidade 
nos terrenos terciários da formação barreiras. Apresenta declividade dominante (93,63%) abaixo 
de 10%, com relevo variando de plano a suave, ligeiramente ondulado, escalonado em altitudes 
de 60M a 140m, sendo que 89,59% encontra-se em cotas altimétricas entre 100m e 120m. 
Corresponde quase totalmente a uma superfície de modelado de dissecação homogênea fina a 
grosseira, com aprofundamento da drenagem variando entre 21m e 42 m. Em sub-superfície, a 
área apresenta um nível estático dominante superior a 35m, ocupando praticamente a totalidade 
da área. A Tabela 35 apresenta a síntese das características da AS4. 

 
Tabela 35. Síntese das características da AS4, Maceió. 

PARÂMETRO LEGENDA ÁREA (ha) ÁREA (%)
60m a 80m 0,81 0,57
80m a 100m 9,75 6,85
100m a 120m 127,50 89,59

ALTITUDE 

120m a 140m 4,25 2,99
< 10% 133,25 93,63

10% a 30% 8,68 6,10DECLIVIDADE 
> 30% 0,37 0,26

Encostas e Vales Tabuliformes 25,75 18,09
Interflúvio Tabuliforme Dissecado 12,00 8,43GEOMORFOLÓGICO 

Patamares Tabuliformes Dissecados 104,56 73,47
Formação Barreiras - Terciário 141,75 99,60LITOLÓGICO 

Batólito PE-AL Pré - cambriano 0,56 0,39

MACRO MODELADO Modelado de Dissecação Homogênea (fina a 
grosseira c/ aprof.  da drenagem de 21 a 42m) 142,31 100,00

20m < NE < 25m 0,81 0,57PROFUNDIDADE NÍVEL ESTÁTICO 
NE > 35m 141,50 99,43

Área Indefinida 20,44 14,36
Vias não pavimentadas 75,62 53,14

Caminho 6,87 4,83
PROXIMIDADE DE REDE VIÁRIA 

Vias não pavimentadas + caminho 39,37 27,66
USO DO SOLO Cana-de-açúcar 142,31 100,00
Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a Zona Rural do Município de Maceió. 
Entre o raio da ASA de 8km e 13km e do cone de decolagem e aterrissagem do aeroporto ZP. 
Fora dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15 Km) e da Ponta Verde (20Km). 
Fora das UCN’s, áreas urbanas construídas, não construídas e de interesse turístico. 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 
CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENTADA CAMINHO INDEFINIDO

PV 38,33 28,95 9,38 -  
TM 23,50 14,13 9,38 -  
PV Ponta Verde: acesso a área 03 pelo Benedito Bentes via  Usina Cachoeira do Meirim 
TM Tabuleiro do Martins: acesso a área 03 pelo Benedito Bentes via Usina Cachoeira do Meirim 
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8.1.5. ÁREA SELECIONADA 5 - (AS5), Maceió. 

A AS5 possui cerca de 99,00 ha e está localizada entre as coordenadas UTM 8958500N a 

8956900N e 198225E a 196600E. Em termos de condições antrópicas, essa área compreende 

estrutura de proximidade de vias secundárias, principalmente formada por estradas não 

pavimentadas e caminhos utilizadas ao escoamento, tanto de matéria prima (cana-de-açúcar) para 

a Usina Cachoeira do Meirim (Grupo Carlos Lyra), como do produto final para o mercado 

consumidor. Como infra-estrutura possui rede elétrica e canais de irrigação, visto ser totalmente 

ocupada por cultivo de cana de açúcar, como pode ser observado na Figura 47. 

         
Figura 47. Fotografia da área selecionada 5, Maceió. 

 

Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se entre as áreas de 

segurança aeroportuária com raios de 8Km e 13Km, e fora do cone de segurança de vôo para 

decolagem e aterrissagem do Aeroporto Zumbi do Palmares. Está fora da APA do Pratagy e não 

se observam aglomerações urbanas em suas proximidades num raio superior a 500m. 

Considerando os raios dos centros de massa de resíduos sólidos da Ponta Verde (20Km) e 

Tabuleiro do Martins (15Km), essa área não atende a ambas as situações. Para a primeira situação 

a AS5 dista de 34,8Km, observando-se que o acesso por via pavimentada de 28,95Km, não 

pavimentado de 4,53Km e 1,35Km de caminhos, tomando-se como referência o acesso pelo 

Benedito Bentes (via Usina Cachoeira do Meirim). O acesso pelo litoral (via Saúde) torna-se 

praticamente inviável, em virtude de distâncias maiores do que as do acesso anterior em termos 

de vias não pavimentadas e caminhos, implicando em maiores despesas com a manutenção dos 

veículos. Com relação à distância do segundo centro de coleta, o acesso (20Km) por via 

pavimentada é de 14,13Km, por via não pavimentada é de 4,53Km e por caminhos 1,35Km. 
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Do ponto de vista morfológico, a área é dominada por patamares tabuliformes dissecados 

(61,50%), embora possua encosta e vales fluviais (38,54%), esculpidos em quase sua totalidade 

nos terrenos terciários da formação barreiras. Apresenta declividade dominante (81%) abaixo de 

105, com relevo variando de plano a suave, ligeiramente ondulado, escalonado em altitudes de 

60m a 140m, sendo que em torno de 78,5% encontra-se em cotas altimétricas entre 120m e 140m. 

Corresponde a uma superfície de modelado de dissecação homogênea fina a grosseira com 

aprofundamento da drenagem variando entre 21m e 42m, ocupando praticamente a totalidade da 

área. Em sub-superfície, a área apresenta nível estático superior a 35m, ocupando praticamente a 

totalidade da área. A Tabela 36 apresenta a síntese das características da AS5. 

 
Tabela 36. Síntese das características da AS5. 

PARÂMETRO LEGENDA ÁREA (ha) ÁREA (%) 
80m a 100m 7,81 7,89

100m a 120m 13,56 13,70ALTITUDE 
120m a 140m 77,62 78,41

< 10% 80,31 81,12
10% a 30% 18,31 18,50DECLIVIDADE 

> 30% 0,37 0,38
Encostas e Vales Tabuliformes 38,06 38,55GEOMORFOLÓGICO Patamares Tabuliforme Dissecados 60,93 61,55
Formação Barreiras - Terciário 97,06 98,04 LITOLÓGICO Batólito PE-AL - Pré-Cambriano 1,93 1,96 

Modelado de Dissecação Homogênea (fina a 
grosseira c/ aprof.  da drenagem de 21 a 42m) 90,87 91,79

MACRO MODELADO Modelado de Dissecação Homogênea (média 
c/ aprof. da drenagem 6 a 18m) 8,12 8,20

20m < NE < 25m 0,37 0,38
30m < NE < 35m 0,93 0,95PROFUNDIDADE NÍVEL 

ESTÁTICO NE > 35m 97,68 98,67
Área Indefinida* 38,06 38,45

Vias não Pavimentadas 37,87 38,26
Caminho 11,62 11,74PROXIMIDADE DE REDE VIÁRIA 

Vias não Pavimentadas+Caminho 11,43 11,55
Cana-de-açúcar 93,31 94,26USO DO SOLO Solo exposto em prep.p/ cana-de-açúcar 5,68 5,75

Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a Zona Rural do Município de Maceió. 
Entre o raio da ASA de 8km e 13km e do cone de decolagem e aterrissagem do aeroporto ZP. 
Fora dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15 Km) e da Ponta Verde (20Km). 
Fora das UCN’s, áreas urbanas construídas, não construídas e de interesse turístico. 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 
CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENTADA CAMINHO INDEFINIDO

PV 42,05 28,95 12,50 0,60 - 
TM 27,23 14,13 12,50 0,60 - 
PV Ponta Verde: acesso a área 05 pelo Benedito Bentes via Usina Cachoeira do Meirim 
TM Tabuleiro do Martins: acesso a área 05 pelo Benedito Bentes via Usina Cachoeira do Meirim 
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8.1.6. ÁREA SELECIONADA 6 - (AS6), Maceió 

A AS6 possui cerca de 88,3 ha e está localizada entre as coordenadas UTM 8959825N a 

8958400N e 202300E a 201225E. Em termos de condições antrópicas, essa área compreende 

estrutura de proximidade de vias secundárias, principalmente formada por estradas não 

pavimentadas e caminhos utilizadas ao escoamento, tanto de matéria prima (cana-de-açúcar) para 

a Usina Cachoeira do Meirim (Grupo Carlos Lyra), como do produto final para o mercado 

consumidor. Como infra-estrutura não possui rede elétrica nem canais de irrigação, embora seja 

totalmente ocupada por cultivo de cana de açúcar, como pode ser observado na Figura 48. 

 

  
Figura 48. Fotografia da área selecionada 6, Maceió. 

 
Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se entre as áreas de 

segurança aeroportuária com raios 13Km e 20Km, e fora do cone de segurança de vôo para 

decolagem e aterrissagem do Aeroporto Zumbi do Palmares. Está fora da APA do Pratagy e não 

se verificam aglomerações urbanas em suas proximidades, em um raio superior a 500m. 

Considerando os raios dos centros de massa de resíduos sólidos da Ponta Verde (20Km) e 

Tabuleiro do Martins (15Km), essa área não atende a ambas as situações. Para a primeira situação 

a AS6 dista 36,83Km, observa-se que o acesso por via pavimentada de 28,95Km e não 

pavimentada de 7,87Km, tomando-se como referência o acesso pelo Benedito Bentes (via Usina 

Cachoeira do Meirim). O acesso pelo litoral (via Saúde) torna-se praticamente inviável, em 

virtude de distâncias maiores do que as do acesso anterior em termos de vias não pavimentadas e 

caminhos, implicando em maiores despesas com a manutenção dos veículos. Com relação à 

distância do segundo centro de coleta, o acesso (22,98 Km) por via pavimentada é de 14,13Km, 

por via não pavimentada (com acesso íngreme) é de 7,85 Km e 1,0Km de caminho. 
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Do ponto de vista morfológico, a área é dominada por patamares tabuliformes dissecados 

(74,55%), embora possua topos de colinas, encostas e vales fluviais (25,45%), esculpidos em 

quase sua totalidade nos terrenos terciários da formação barreiras. Apresenta declividade 

dominante (90,89%) abaixo de 10%, com relevo variando de plano a suave, ligeiramente 

ondulado, escalonado em altitudes de 60m a 140m, sendo que em torno de 78,67% encontra-se 

em cotas altimétricas entre 120m e 140m. Corresponde a uma superfície de modelado de 

dissecação homogênea fina a grosseira com aprofundamento da drenagem variando entre 21m e 

42m, ocupando praticamente a totalidade da área. Em sub-superfície a área apresenta um nível 

estático dominante superior a 35m, ocupando praticamente a totalidade da área. A Tabela 37 

apresenta a síntese das características da AS6. 

 
Tabela 37. Síntese das características da AS6, Maceió. 

PARÂMETRO LEGENDA ÁREA (ha) ÁREA (%)
60m a 80m 2,50 2,80

80m a 100m 6,31 7,86
100m a 120m 63,18 78,68ALTITUDE 

120m a 140m 8,56 10,66
< 10% 73,00 90,859

10% a 30% 7,18 8,95DECLIVIDADE 
> 30% 0,12 0,16

Encostas e Vales Tabuliformes 10,18 12,68
Interflúvio Tabuliforme Dissecados 6,00 7,47
Patamares Tabuliformes Dissecados 59,87 74,55GEOMORFOLÓGICO 

Topos de Colinas Tabuliformes 4,25 5,29
Formação Barreiras - Terciário 75,25 93,70LITOLÓGICO Batólito PE-AL Pré - cambriano 5,06 6,30

Modelado de Dissecação Homogênea (fina a grosseira c/ 
aprof.  da drenagem de 21m a 42m) 74,81 93,15

MACRO MODELADO Modelado de Dissecação Homogênea (média c/ aprof. da 
drenagem 6m a 18m) 5,50 6,85

PROFUNDIDADE NÍVEL 
ESTÁTICO NE > 35m 80,31 100,00

Área Indefinida 57,31 71,36RODOVIAS Vias não pavimentadas 23,00 28,64
USO DO SOLO Cana-de-açúcar 80,31 100,00
Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a Zona Rural do Município de Maceió. 
Entre o raio da ASA de 13km e 20km e do cone de decolagem e aterrissagem do aeroporto ZP. 
Fora dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15 Km) e da Ponta Verde (20Km). 
Fora das UCN’s, áreas urbanas construídas, não construídas e de interesse turístico. 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 

CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENTADA CAMINHO INDEFINIDO 
PV 41,73 28,95 12,28 0,50 - 
TM 26,91 14,13 12,28 0,50 - 

PV Ponta Verde: acesso a área 06, pelo Benedito Bentes via  Usina Cachoeira do Meirim 
TM Tabuleiro do Martins: acesso a área 06, pelo Benedito Bentes via Usina Cachoeira do Meirim 
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8.1.7. ÁREA SELECIONADA 7 - (AS7), Maceió 

A AS7 possui cerca de 79,25 ha e está localizada entre as coordenadas UTM 8956200N a 

8955200N e 202250E a 200575E. Em termos de condições antrópicas, essa área compreende 

estrutura de proximidade de vias secundárias, principalmente formada por estradas não 

pavimentadas e caminhos utilizadas ao escoamento, tanto de matéria prima (cana-de-açúcar) para 

a Usina Cachoeira do Meirim (Grupo Carlos Lyra), como do produto final para o mercado 

consumidor. Como infra-estrutura possui rede elétrica e canais de irrigação, visto que é 

totalmente ocupada por cultivo de cana de açúcar, como pode ser observado na Figura 49. 

 

      
Figura 49. Fotografia da área selecionada 7, Maceió. 

 
Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se entre as áreas de 

segurança aeroportuária com raios 13Km e 20Km, e fora cone de segurança de vôo para 

decolagem e aterrissagem do Aeroporto Zumbi do Palmares. Está fora da APA do Pratagy e não 

há aglomerações urbanas em suas proximidades num raio superior a 500m. 

Considerando os raios dos centros de massa de resíduos sólidos da Ponta Verde (20Km) e 

Tabuleiro do Martins (15Km), essa área não atende a ambas as situações. Para a primeira situação 

a AS7 dista 36,20Km, observando-se que o acesso por via pavimentada de 16,55Km, não 

pavimentada de 14,33Km e caminhos de 5,33Km, tomando-se como referência o acesso pelo 

Benedito Bentes (via Usina Cachoeira do Meirim). O acesso pelo litoral (via Saúde) torna-se 

praticamente inviável, em virtude de distâncias maiores do que as do acesso anterior em termos 

de vias não pavimentadas e caminhos, implicando em maiores despesas com a manutenção dos 

veículos. Com relação à distância do segundo centro de coleta, o acesso (36,23Km) por via 

pavimentada é de 28,95Km e por via não pavimentada é de 7,28Km. 
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Do ponto de vista morfológico, a área é dominada por interflúvios tabuliformes 

dissecados (79,81%), embora possua encostas e vales fluviais (20,19%), esculpidos em quase sua 

totalidade nos terrenos terciários da formação barreiras. Apresenta declividade dominante 

(86,67%) abaixo de 10%, com relevo variando de plano a suave, ligeiramente ondulado, 

escalonado em altitudes de 60m a 120m, sendo que em torno de 84,38% encontra-se em cotas 

altimétricas entre 100m e 120m. Corresponde a uma superfície de modelado de dissecação 

homogênea fina a grosseira com aprofundamento da drenagem variando entre 21m e 42m, 

ocupando praticamente a totalidade da área. Em sub-superfície a área apresenta um nível estático 

dominante superior a 35m, ocupando praticamente a totalidade da área. A Tabela 38 apresenta a 

síntese das características da AS7. 

 
Tabela 38. Síntese das características da AS7, Maceió. 

PARÂMETRO LEGENDA ÁREA (ha) ÁREA (%) 
60m a 80m 1,56 1,97

80m a 100m 10,81 13,64ALTITUDE 
100m a 120m 66,87 84,39

< 10% 68,68 86,67
10% - 30% 10,06 12,69DECLIVIDADE 

> 30% 0,50 0,63
Encostas e vales Tabuliforme 16,00 20,19GEOMORFOLÓGICO 

Interflúvios Tabuliforme Dissecados 62,25 79,81
LITOLÓGICO Formação Barreiras - Terciário 79,25 100,00

MACRO MODELADO Modelado de Dissec. Homogênea (fina a grosseira c/ aprof. 
da drenagem de 21 a 42m) 79,25 100,00

20m < NE < 25m 1,56 1,97PROFUNDIDADE DE 
NÍVEL ESTATICO NE > 35m 77,68 98,03

Indefinidas* 41,25 52,05
Vias não pavimentadas 0,06 0,08

Caminho 21,93 27,68
PROXIMIDADE DE VIAS 
DE ACESSO 

Vias não pavimentadas + caminho 16,00 20,19
Cana-de-açúcar 79,06 99,76USO DO SOLO 

Floresta Ombrófila Secundária 0,18 0,24
Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a Zona Rural do Município de Maceió. 
Entre o raio da ASA de 8km e 13km e do cone de decolagem e aterrissagem do aeroporto ZP. 
Dentro do CMCRS do Tabuleiro do Martins (15 Km) e fora do de Ponta Verde (20Km). 
Fora das UCN’s, áreas urbanas construídas, não construídas e de interesse turístico. 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 
CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENTADA CAMINHO INDEFINIDO 

PV 36,23 28,95 7,28 5,325 - 
TM 21,40 14,50 7,28 - - 

PV Ponta Verde: acesso a área 07 pelo Benedito Bentes via  Usina Cachoeira do Meirim 
TM Tabuleiro do Martins: acesso a área 07 pelo Benedito Bentes via Usina Cachoeira do Meirim 
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8.2. SELEÇÃO DE ÁREA NA REGIÃO METROPOLITANA DE MACEIÓ (ETAPA 2) 

Da mesma forma que em Maceió, para a seleção de áreas na região metropolitana 

meridional primeiramente, também, foi inicialmente gerado o “mapa de macro áreas de restrições 

legais e de interesses”, como descrito no item 3.4.1, ilustrado na Figura 50. Esse mapa revelou a 

existência de 9 macro-áreas na região metropolitana com possibilidades de ocorrência de 

implantação de aterro sanitário, denominadas de macro-área A, B, C, D, E, F, G, e I. O Quadro 6 

apresenta as condições de restrições legais das macro-áreas selecionadas . 

 
Quadro 6. Restrições das macro-áreas da região metropolitana meridional de Maceió. 

ÁREAS 
 

CONDIÇÕES DE RESTRIÇÕES LEGAIS E OUTRAS RESTRIÇÕES 

A • Abrange a zona rural do Município de Rio Largo (1687 ha) 
• Na ASA entre os raios de 8km e 13Km 
• Fora dos CMCRS Ponta Verde (20km) e do Tabuleiro do Martins (15Km) 

B • Abrange a zona rural dos Municípios de Rio Largo (1305,3ha) e Satuba (191,7ha) 
• Na ASA entre os raios de 8km e 13Km 
• Dentro dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km)  

C • Abrange a zona rural dos Municípios de Rio Largo (1687 ha), Satuba (2121,3ha), Santa 
Luzia do Norte (1083,1ha) e Coqueiro Seco (81,3ha) 

• Na ASA entre os raios de 8km e 13Km 
• Dentro dos CMCRS da Ponta Verde (20km) e do Tabuleiro do Martins (15Km) 

D • Abrange a zona rural dos Municípios de Rio Largo (1687 ha), Satuba (2121,25 ha), 
Marechal Deodoro (1421,5ha) e Pilar (774,7ha) 

• Na ASA entre os raios de 13km e 20Km 
• Fora dos CMCRS da Ponta Verde (20km) e do CM do Tabuleiro do Martins (15Km) 

E • Abrange a zona rural do Município de Satuba (25,8ha) 
• Na ASA entre os raios de 13km e 20Km 
• Dentro do CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) e fora do CMCRS da Ponta Verde 

F • Abrange a zona rural do Município de Marechal Deodoro (18,7 ha) 
• Acima da ASA de 20km 
• Fora dos CMCRS da Ponta Verde (20km) e do Tabuleiro do Martins (15Km) 

G • Abrange a zona rural do Município de Marechal Deodoro (1683,5 ha) 
• Acima da ASA de 20km 
• Dentro do CMCRS da Ponta Verde (20km) e fora do CMCRS do Tabuleiro do Martins. 

H • Abrange a zona rural de Coqueiro Seco (132,3ha) e Marechal Deodoro (2418,2ha)  
• Na ASA entre os raios de 8km e 13Km 
• Dentro dos CMCRS da Ponta Verde (20km) e do Tabuleiro do Martins (15Km) 

I • Abrange a zona rural do Município de Satuba (500,6ha), Santa Luzia do Norte (1047,4ha) 
e Coqueiro Seco (1832,7ha) e Marechal Deodoro (535,7ha) 

• Na ASA entre os raios de 13km e 20Km 
• Dentro do CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) e da Ponta Verde (20km) 

Legenda.: 

ASA: Área de Segurança Aeroportuária; CMCRS: Centro de Massa de Coleta de Resíduos Sólidos;  
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Figura 50. “Mapa de macro-áreas de restrições legais e de interesses” para região metropolitana 

meridional de Maceió. 
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Vale ressaltar que uma situação diferenciada ocorreu na região metropolitana meridional, 

isto é, houve a necessidade de se observar os limites dos municípios na distinção de áreas 

potenciais para instalação do aterro sanitário.  

As macro-áreas C e I atendem aos dois CMCRS de Maceió, diferenciando-se pelo fato da 

C está na ASA entre os raios de 8Km e 13Km e a I entre os de 13Km e 20Km, mas ambas 

abrangem quatro municípios. As macro-áreas B, E, H e G atendem a somente um CMCRS, sendo 

que a B está na ASA entre os raios de 8Km e 13Km, a H e a E entre os raios de 13Km e 20Km no 

município de Satuba e a G fora da ASA de 20Km, no município de Marechal Deodoro. As 

macro-áreas A, D, E, e F não atendem a nenhum dos dois CMCRS, estando a A na ASA entre os 

raios de 8Km e 13Km, a D na ASA entre os raios de 13Km e 20Km e a F está acima da ASA de 

20Km inserida no município de Marechal Deodoro. Todas as áreas estão fora do cone de 

decolagem e aterrizagem do aeroporto. 

Após a definição dos “mapas de macro áreas de restrições legais e de interesses”, foi 

gerado o “mapa de áreas ambientais potenciais” (Figura 50) para a região metropolitana. Para 

essa análise foram definidas como variáveis ambientais participantes da avaliação os seguintes 

planos de informação: altitude, declividade, geomorfologia, litologia (geologia de superfície), 

macromodelados, proximidade da rede viária, e uso do solo e cobertura vegetal, contidas na base 

de dados digital. É importante observar que a profundidade do nível estático e as características 

pedológicas não foram consideradas pela ausência de dados que cobrissem o mapeamento para a 

área total de estudo, porém esse parâmetro deverá ser avaliado através de sondagens do terreno.  

Para cada variável ambiental foi atribuído um peso percentual em função de seu grau de 

importância para localização de aterro sanitário em Maceió, que no seu somatório totalizam 

100% da responsabilidade pela situação ambiental analisada. Depois de atribuídos os pesos as 

variáveis as mesmas foram sub-divididas em classes e a cada classe foi atribuída uma nota em 

função de sua relevância na análise (Tabela 5) e procedeu-se a integração computacional. 

Essa estrutura resultou no “mapa de áreas potenciais ambientais” que expressou as áreas 

ambientalmente favoráveis para implantação de aterro sanitário na região metropolitana. Nesse 

mapa, como pode ser observado na Figura 51, foram identificadas áreas pertencentes a 5 classes, 

de acordo com as notas alcançadas, que variaram de 1 a 10. Conforme os potenciais obtidos pelas 

áreas essas foram denominadas de impróprias (0 a 1), não indicadas (2 a 4), não aconselháveis (5 

a 7), médias indicadas (8 a 9) e indicadas (10). 
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Figura 51. “Mapa de áreas potenciais ambientais” para a região metropolitana meridional de 

Maceió. 
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O “mapa de áreas potenciais ambientais” foi então entrecruzado com o “mapa de área de 

restrições legais e de interesses”, resultando no “mapa de áreas com restrições legais e potenciais 

ambientais“ (Figura 52) para a região metropolitana meridional de Maceió. Nesse mapa foram 

encontradas áreas classificadas como “indicadas - nota 8” e “indicadas - nota 9”.  

Tratamento especial foi dado a região metropolitana de Maceió para selecionar as áreas, 

neste caso, a área de estudo foi limitada as áreas inseridas apenas dentro do cruzamento dos dois 

raios do CMCRS de Maceió (Ponta Verde e Tabuleiro do Martins), dessa forma os polígonos A, 

B, D, E, F, G, H e F que ficaram fora desse entrecruzamento foram excluídos da análise, e  

somente as macro-áreas C e I continuaram sendo alvo dos estudos.  

A macro-área C abrange parte da zona rural dos Municípios de Rio Largo (1.687ha), 

Satuba (2.121,3ha), Santa Luzia do Norte (1.083,1ha) e Coqueiro Seco (81,3ha) e está inserida na 

ASA entre os raios de 8Km e 13Km. Já a macro-área I abrange parte da zona rural dos 

municípios de Satuba (500,6ha), Santa Luzia do Norte (1.047,4ha) e Coqueiro Seco (1.832,7ha) e 

Marechal Deodoro (535,7ha) e está inserida na ASA entre os raios de 13Km e 20Km. 

Por sua vez o “mapa de áreas com restrições legais e potenciais ambientais” foi submetido 

às restrições de rede de drenagem (100m) e de afastamento de rede viária principal (200m) 

resultando no “mapa de áreas com restrições legais, potenciais ambientais e drenagem” para 

região metropolitana meridional de Maceió apresentado na Figura 53. Nesse mapa verifica-se a 

existência de áreas classificadas como “indicadas - nota 8” e “indicadas - nota 9”. 

Em seguida as áreas classificadas com nota 8 e 9 no “mapa de áreas com restrições legais, 

potenciais ambientais e drenagem” foram analisadas segundo as condições restritivas de área 

mínima para a instalação do aterro sanitário para Maceió em consorcio com algum dos 

municípios da região metropolitana, de 72ha. Para tanto se utilizou o programa de assinatura 

ambiental VistaSAGA, que permitiu selecionar e realizar planimetrias das áreas.  

As áreas que se apresentavam com 72ha ou mais foram selecionadas, resultando no 

“mapa de áreas com restrições legais, potenciais ambientais, drenagem e área mínima” (Figura 

54) onde foram identificadas 8 áreas, mas nenhuma delas no município de Rio Largo. Dessas 

áreas eliminou-se duas áreas devido a proximidade da ASA de 8,0Km e outras duas devido ao 

acesso pela margem da Lagoa Mundaú. Desta forma, permaneceram 4 áreas, uma em cada 

município remanescente, indicadas para a implantação do aterro sanitário, como apresentado na 

Figura 55. Essas áreas foram analisadas separadamente como descrito nos sub-itens a seguir. 
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Figura 52. “Mapa de áreas com restrições legais e potenciais ambientais” para a região 

metropolitana meridional de Maceió. 
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Figura 53. “Mapa de áreas potenciais segundo condições ambientais, restrições legais e de 

drenagem” na região metropolitana meridional de Maceió. 
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Figura 54. “Mapa de áreas potenciais segundo condições ambientais, restrições legais, de 

drenagem e área mínima” na região metropolitana meridional de Maceió. 
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Figura 55. “Mapa de áreas indicadas segundo restrições legais, potenciais ambientais, drenagem 

e área mínima” na região metropolitana meridional de Maceió. 
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8.2.1. ÁREA METROPOLITANA SELECIONANDA 1 - (AMS1), Satuba 

A AMS1 possui cerca de 89,94ha e está localizada no município de Satuba entre as 

coordenadas UTM 8938250N a 893697N e 185550E a 184250E. Em termos de condições 

antrópicas, essa área compreende estrutura de proximidade viária primária, principalmente 

formada por estradas pavimentadas favoráveis ao escoamento, tanto de matérias primas (cana-de-

açúcar), como de produto industrializado para o mercado consumidor. Como infra-estrutura 

possui rede elétrica e canais de irrigação uma vez sua cobertura vegetal é essencialmente cana de 

açúcar como pode ser observado na Figura 56. 

 

   
Figura 56. Fotografia da área metropolitana selecionada 1, Satuba. 

 

Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se entre os raios da área de 

segurança aeroportuária de 13Km e 20Km, fora do cone de segurança de vôo para decolagem e 

aterrissagem do Aeroporto Zumbi do Palmares, entre as APAs do Catolé e Santa Rita, dentro do 

Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba, e não se verifica-se aglomerações urbanas em suas 

proximidades, em um raio de 500m nem corpos d’água num raio maior que 200m, como 

recomenda de NBR 13.896 de 1997. Considerando os raios dos centros de massa de coleta de 

resíduos sólidos da Ponta Verde (20Km) e Tabuleiro do Martins (15Km), essa área atende a 

ambas as situações.  

Para centros de massa de coleta de resíduos sólidos da Ponta Verde a AMS1 dista de 

28,025 Km, em bom acesso, com 27,425Km de via pavimentada, tomando-se como referência a 

AL-101 Sul (ponte sobre o canal do Pontal da Barra) e a BR-424 (ponte sobre o canal de Dentro). 

Com relação à distância do segundo centro de coleta, o acesso (17,8256 Km) por via pavimentada 
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é de 17,825 Km, tomando-se por referência a BR-316 (ponte sobre o Rio Mundaú) e a BR-424 

(ponte sobre o canal de Dentro). Nessas vias ocorre fluxo turístico, transporte inter-estadual e 

inter-municipal, e o acesso cruza sítio urbano e passa por trechos de aclive e declive acentuado 

(Ladeira do Catolé e Gregório). 

Do ponto de vista morfológico, a área é dominada por interflúvios tabuliformes 

dissecados (100%), esculpidos em sua totalidade nos terrenos terciários da formação barreiras. 

Apresenta declividade (100%) abaixo de 10%, com relevo variando de plano a suave, 

ligeiramente ondulado, escalonado em altitudes de 100m a 120m. Corresponde a uma superfície 

de modelado de aplanamento, ocupando praticamente a totalidade da área. A Tabela 39 apresenta 

a síntese das características da AMS1. 

 

Tabela 39. Síntese das características da AMS1, Satuba. 

PARÂMETROS LEGENDA ÁREA (ha) ÁREA 
(%) 

ALTITUDE 100m – 120m 89,94 100,00
DECLIVIDADE <10% 89,94 100,00
GEOMORFOLÓGICO Interflúvio Tabuliforme Dissecados 89,94 100,00
LITOLÓGICO Formação Barreiras – Terciário 89,94 100,00
MACRO MODELADO Modelado de Aplanamento 89,94 100,00

Pavimentada 83,75 93,12RODOVIAS Não Pavimentada 6,18 6,88
Cana-de-açúcar 85,50 95,07USO DO SOLO Floresta Ombrófila Descaracteirizada 4,44 4,93

 
Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a Zona Rural do Município de Satuba. 
Entre o raio da ASA de 8km e 13km e do cone de decolagem e aterrissagem do aeroporto ZP. 
Dentro dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15 Km) e da Ponta Verde (20Km) 
Fora das UCN’s, áreas urbanas, expansão urbana e interesse turístico 
 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 

CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO 
PAVIMENTADA 

CAMINHO INDEFINIDO

PV 28,025 27,43 - 1,00 - 
TM 18,23 17,23 - 1,00 - 
PV Ponta Verde: acesso pela AL-101 sul (ponte sobre o Canal do Pontal da Barra) e BR-424 

(ponte sobre o Canal de Dentro) 
TM Tabuleiro do Martins: acesso pela BR-316 (ponte sobre o rio Mundaú) e BR-424 (ponte do 

Canal de Dentro) 
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8.2.2. ÁREA METROPOLITANA SELECIONADA 2 - (AMS2), Santa Luzia do Norte 

A AMS2 possui cerca de 83,06ha e está localizada no município de Santa Luzia do Norte 

entre as coordenadas UTM 8934925N a 8933250N e 187400E a 186150E. Em termos de 

condições antrópicas, essa área compreende estrutura de proximidade viária primária, 

principalmente formada por estradas pavimentadas favoráveis ao escoamento, tanto de matérias 

primas (cana-de-açúcar), como de produto industrializado para o mercado consumidor. Como 

infra estrutura possui rede elétrica e canais de irrigação uma vez sua cobertura vegetal é 

essencialmente cana de açúcar como pode ser observado na Figura 57. 

 

   
Figura 57. Fotografia da área metropolitana selecionada 2, Santa Luzia do Norte. 

 

Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se entre os raios das áreas de 

segurança aeroportuária de 13Km e 20Km, fora do cone de segurança de vôo para decolagem e 

aterrissagem do Aeroporto Zumbi do Palmares, entre as APAs do Catolé e Santa Rita, dentro do 

Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba e não se verifica-se aglomerações urbanas em suas 

proximidades, num raio de 500m nem corpos d’água num raio maior que 200m, como recomenda 

de NBR 13.896 de 1997. Considerando os raios dos centros de massa de coleta de resíduos 

sólidos da Ponta Verde (20Km) e Tabuleiro do Martins (15Km), essa área atende a ambas as 

situações. 

Para centros de massa de coleta de resíduos sólidos da Ponta Verde a AMS2 dista de 

25,75Km, observa-se que o acesso é bom, com 25,6Km de via pavimentada, tomando-se como 

referência a AL-101 Sul (ponte sobre o canal do Pontal da Barra) e a BR-424 (ponte sobre o 

canal de Dentro). Com relação à distância do segundo centro de coleta, o acesso (19,675Km) por 

via pavimentada é de 19,67515Km, tomando-se por referência a BR-316 (ponte sobre o Rio 
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Mundaú) e a BR-424 (ponte sobre o canal de Dentro). Nessas vias ocorre fluxo turístico, 

transporte inter-estadual e inter-municipal, e o acesso cruza sítio urbano e passa por trechos de 

aclive e declive acentuado (Ladeira do Catolé e Gregório). 

Do ponto de vista morfológico, a área é dominada por interflúvios tabuliformes 

dissecados (100%), esculpidos em sua totalidade nos terrenos terciários da formação barreiras. 

Apresenta declividade (100%) abaixo de 10%, com relevo variando de plano a suave, 

ligeiramente ondulado, escalonado em altitudes de 80m a 120m, sendo dominantes as cotas 

altimétricas entre 80m e 100m (93,98%). Corresponde a uma superfície de modelado de 

aplanamento, ocupando praticamente a totalidade da área. A Tabela 40 apresenta a síntese das 

características da AMS2. 

 

Tabela 40. Síntese das características da AMS2, Santa Luzia do Norte. 

PARÂMETERO LEGENDA ÁREA 
(ha) 

ÁREA 
(%) 

80m a 100m 78,06 93,98ALTITUDE 100m a120m 5,00 6,02
DECLIVIDADE <10% 83,06 100,00
GEOMORFOLÓGICO Interflúvio Tabuliforme Dissecado 83,06 100,00
LITOLÓGICO Formação Barreiras - Terciário 83,06 100,00
MACRO MODELADO Modelado de Aplanamento 83,06 100,00

Pavimentada + caminho 83,06 69,11RODOVIAS Caminho 36,81 30,89
Cana-de-açúcar 74,37 89,54USO DO SOLO Solo exposto em prep.p/ cana-de-açúcar 8,68 10,46

 
Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a Zona Rural do Município de Santa Luzia do Norte 
Entre as ASAs com raios de 8km e 13km e fora do cone de decolagem e aterrissagem do aeroporto. 
Dentro dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) e da Ponta Verde (20Km) 
Fora das UCN’s, áreas urbanas, expansão urbana e de interesse turístico. 
 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 
CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENTADA CAMINHO INDEFINIDO 

PV 26,60 25,60 - 1,00 - 
TM 20,57 19,57 - 1,00 - 

PV Ponta Verde: acesso pela AL-101 sul (ponte sobre o Canal do Pontal da Barra) e BR-424 
(ponte sobre o Canal de Dentro) 

TM Tabuleiro do Martins: acesso pela BR-316 (ponte sobre o rio Mundaú) e BR-424 (ponte do 
Canal de Dentro) 
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8.2.3. ÁREA METROPOLITANA SELECIONADA 3 - (AMS3), Marechal Deodoro 

A AMS3 possui cerca de 171,81ha e está localizada no município de Marechal Deodoro 

entre as coordenadas UTM 8931500N a 8929925N e 189075E a 186950E. Em termos de 

condições antrópicas, essa área compreende estrutura de proximidade viária primária, 

principalmente formada por estradas pavimentadas favoráveis ao escoamento, tanto de matérias 

primas (cana-de-açúcar), como de produto industrializado para o mercado consumidor. Como 

infra estrutura possui rede elétrica e canais de irrigação uma vez sua cobertura vegetal é 

essencialmente cana de açúcar como pode ser observado na Figura 58. 

 

    
Figura 58. Fotografia da área metropolitana selecionada 3, Marechal Deodoro. 

 

Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se entre as áreas de 

segurança aeroportuária com raios de 13Km e 20Km, fora do cone de segurança de vôo para 

decolagem e aterrissagem do Aeroporto Zumbi do Palmares, entre as APAs do Catolé e Santa 

Rita, dentro do Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba, e não se verifica-se aglomerações 

urbanas em suas proximidades num raio de 500m e corpos d’água num raio maior que 200m, 

como recomenda de NBR 13.896 de 1997. Considerando os raios dos centros de massa de 

resíduos sólidos da Ponta Verde (20Km) e Tabuleiro do Martins (15Km), essa área atende a 

ambas as situações.  

Para o centro de massa de resíduos sólidos da Ponta Verde a AMS3 dista de 20,575Km. 

Observa-se que o acesso por via pavimentada é de 19,950Km, tomando-se como referência a AL-

101 Sul (ponte sobre o canal do Pontal da Barra) e a BR-424 (ponte sobre o canal de Dentro). 

Com relação à distância do segundo centro de coleta, o acesso (25,975 Km) por via pavimentada 

é de 25,350 Km, tomando-se por referência a BR-316 (ponte sobre o Rio Mundaú) e a BR-424 
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(ponte sobre o canal de Dentro). Nessas vias ocorre fluxo turístico, transporte inter-estadual e 

inter-municipal, e o acesso cruza sítio urbano e passa por trechos de aclive e declive acentuado 

(Ladeira do Catolé e Gregório).  

Do ponto de vista morfológico, a área é dominada por interflúvios tabuliformes 

dissecados (100%), esculpidos em sua totalidade nos terrenos terciários da formação barreiras. 

Apresenta declividade (100%) abaixo de 10%, com relevo variando de plano a suave, 

ligeiramente ondulado, sendo dominantes as cotas altimétricas entre 80m e 100m (100%). 

Corresponde a uma superfície de modelado de aplanamento (100%), ocupando a totalidade da 

área. A Tabela 41 apresenta a síntese das características da AMS3. 

 

Tabela 41. Síntese das características da AMS3, Marechal Deodoro. 

PARÂMETRO LEGENDA ÁREA (ha) ÁREA (%)
ALTITUDE 80m a 100m 171,81 100,00
DECLIVIDADE <10° 171,81 100,00
GEOMORFOLÓGICO Interflúvio Tabuliforme Dissecado 171,81 100,00
LITOLÓGICO Formação Barreiras - Terciário 171,81 100,00
MACRO MODELADO Modelado de Aplanamento 171,81 100,00

Pavimentada 70,94 41,29RODOVIAS 
Pavimentada+caminho 100,87 58,71

Cana-de-açúcar 135,69 78,97USO DO SOLO 
Solo Exposto em preparo para cana 36,12 21,03

 
Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a Zona Rural do Município de Marechal Deodoro 
Entre as ASAs com raio de 13km 20km e fora do cone de decolagem e aterrissagem do AZP 
Dentro dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) e da Ponta Verde (20Km) 
Fora das UCN’s, áreas urbanas, expansão urbana e de interesse turístico. 
 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 
CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENTADA CAMINHO INDEFINIDO 

PV 20,95 19,95 - 1,00 - 
TM 26,35 25,35 - 1,00 - 
PV Ponta Verde: acesso pela AL-101 sul (ponte sobre o Canal do Pontal da Barra) e BR-424 

(ponte sobre o Canal de Dentro) 
TM Tabuleiro do Martins: acesso pela BR-316 (ponte sobre o rio Mundaú) e BR-424 (ponte do 

Canal de Dentro) 
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8.2.4. ÁREA METROPOLITANA SELECIONADA 4 - (ASM4) – Coqueiro Seco 

A AMS4 possui cerca de 87,87ha e está localizada no município de Coqueiro Seco entre 

as coordenadas UTM 8932750N a 8931500N e 189750E a 188050E. Em termos de condições 

antrópicas, essa área compreende estrutura de proximidade viária primária, principalmente 

formada por estradas pavimentadas favoráveis ao escoamento , tanto de matérias primas (cana-

de-açúcar), como de produto industrializado para o mercado consumidor. Como infra estrutura 

possui rede elétrica e canais de irrigação uma vez sua cobertura vegetal é essencialmente cana de 

açúcar como pode ser observado na Figura 59. 

 

   
Figura 59. Fotografia da área metropolitana selecionada 4, Coqueiro Seco. 

 

Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se entre os raios de 

segurança de vôo de 13Km e 20Km, entre as APAs do Catolé e Santa Rita, dentro do Complexo 

Lagunar Mundaú-Manguaba, e fora do cone de segurança de vôo para decolagem e aterrissagem 

do Aeroporto Zumbi do Palmares. Não se verifica aglomerações urbanas em suas proximidades, 

num raio de 500m e corpos d’água num raio maior que 200m, como recomenda de NBR 13.896 

de 1997. Considerando os raios dos centros de massa de coleta de resíduos sólidos da Ponta 

Verde (20Km) e Tabuleiro do Martins (15Km), essa área atende a ambas as situações.  

Para o centro de massa de coleta de resíduos sólidos da Ponta Verde a ASM4 dista de 

24Km. Observa-se que o acesso por via pavimentada é de 23,975 Km, tomando-se como 

referência a AL-101 Sul (ponte sobre o canal do Pontal da Barra) e a BR-424 (ponte sobre o 

canal de Dentro). Com relação à distância do segundo centro de coleta, o acesso (21,925Km) por 

via pavimentada é de 21,3Km, tomando-se por referência a BR-316 (ponte sobre o Rio Mundaú) 
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e a BR-424 (ponte sobre o canal de Dentro). Nessas vias ocorre fluxo turístico, transporte inter-

estadual e inter-municipal, e o acesso cruza sítio urbano e passa por trechos de aclive e declive 

acentuado (Ladeira do Catolé e Gregório). 

Do ponto de vista morfológico, a área é dominada por interflúvios tabuliformes 

dissecados (97,01%), esculpidos em sua totalidade nos terrenos terciários da formação barreiras. 

Apresenta declividade (100%) abaixo de 10%, com relevo variando de plano a suave, 

ligeiramente ondulado, escalonado em altitudes de 60m a 100m, sendo dominantes as cotas 

altimétricas entre 80m e 100m (99,8578%). Corresponde a uma superfície de modelado de 

aplanamento (97,01%), ocupando praticamente a totalidade da área. A Tabela 42 apresenta a 

síntese das características da AMS4. 

 

Tabela 42. Síntese das características da AMS4, Coqueiro Seco. 

PARÂMETRO LEGENDA Ha % Área
60m a 80m 0,13 0,14ALTITUDE 80m a100m 87,75 99,86

DECLIVIDADE <10% 87,88 100,00
Interflúvio Tabuliforme Dissecado 85,25 97,01GEOMORFOLÓGICO Encostas de Vales Fluviais 2,63 2,99

LITOLÓGICO Formação Barreiras - Terciário 87,88 100,00
Modelado Dissecação Fluvial(Hom. Fina a 

Grosseira) 2,63 2,99MACROMODELADO 
Modelado de Aplanamento 85,25 97,01

Caminho 52,69 59,96RODOVIAS Pavimentadas + caminho 35,19 40,04
Cana-de-açúcar 86,63 98,58

Floresta Ombrófila Descaracteizada 0,13 0,14USO DO SOLO 
Floresta Ombrófila Secundária 1,12 1,28

 
Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a Zona Rural do Município de Coqueiro Seco 
Entre as ASAs com raio de 8km e 13km e cone de decolagem e aterrissagem do aeroporto do ZP. 
Dentro dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) e da Ponta Verde (20Km) 
Fora das UCN’s, áreas urbanas, expansão urbana, interesse turístico. 
 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 
CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENTADA CAMINHO INDEFINIDO

PV 28,48 23,98 - 4,50 - 
TM 25,80 21,30 - 4,50 - 
PV Ponta Verde: acesso pela AL-101 sul (ponte sobre o Canal do Pontal da Barra) e BR-424

(ponte sobre o Canal de Dentro) 
TM Tabuleiro do Martins: acesso pela BR-316 (ponte sobre o rio Mundaú) e BR-424 (ponte do 

Canal de Dentro) 
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8.3. SELEÇÃO DE ÁREAS NO MUNICÍPIO DE MACEIÓ (ETAPA 3) 

A seleção de áreas no município de Maceió com mais que 46ha foi realizada a partir do 

“mapa de áreas com restrições legais, potenciais ambientais e drenagem” da Figura 40, observa-

se a existência de áreas classificadas com indicadas com notas 8 e 9 e mais indicada com nota 10. 

Para tanto se utilizou o programa de assinatura ambiental do VISTASAGA, que permitiu 

selecionar e realizar planimetrias das áreas.  

As áreas que se apresentavam com 46ha ou mais foram selecionadas, resultando no 

“mapa de áreas com restrições legais, potenciais ambientais, drenagem e área mínima de 46ha” 

(Figura 60). Analisando as condições de área mínima necessária para o AS em Maceió, as áreas 

“mais indicadas” (nota 10), não apresentaram a extensão mínima exigida. Quanto às áreas 

“indicadas”, foram identificadas 5 áreas, sendo 1 área localizada na macro-área C na zona de 

amortecimento da APA do Pratagy; 1 na macro-área D; e 3 localizadas nas macro-áreas J e L, na 

área urbana não construída. 

A áreas localizada na macro-área C, J e L, são aquelas que atendem as condições dos dois 

CMCRS (Tabuleiro do Martins e Ponta Verde), sendo que C e J estão na ASA entre os raios de 

8Km e 13Km, e a L e D entre os de 13Km e 20Km, no entanto J e L estão dentro da zona urbana 

não construía. A macro-área D está fora do CMCRS da Ponta Verde e está na zona rural do 

município. O Quadro 7 sintetiza as restrições das macro-áreas com potencial ambiental. 
 
Quadro 7. Condições restritivas das macro-áreas onde estão localizadas as 5 áreas 

M-ÁREAS CONDIÇÕES DE RESTRIÇOES LEGAIS E OUTRAS RESTRIÇÕES 
J 
 

• Abrange a Zona Urbana não construída de Maceió. 
• Na ASA entre os raios de 8Km e 13Km. 
• Dentro do CMCRS da Ponta Verde (20km) e Tabuleiro do Martins (15 Km) 

L 
 

• Abrange a Zona Urbana não construída de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 13Km e 20Km 
• Dentro do CMCRS da Ponta Verde (20km) e Tabuleiro do Martins (15 Km) 

D 
 

• Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 13Km e 20Km 
• Dentro apenas do CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) 

C 
 

• Abrange a Zona Rural do Município de Maceió 
• Na ASA entre os raios de 8Km e 13 Km 
• Dentro do CMCRS da Ponta Verde (20km) e Tabuleiro do Martins (15Km) 

Legenda.: 

ASA: Área de Segurança Aeroportuária; CMCRS: Centro de Massa de Coleta de Resíduos Sólidos; 
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Figura 60. “Mapa de áreas indicadas segundo restrições legais, potenciais ambientais, drenagem 

e área mínima de 46ha” no município de Maceió. 
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8.3.1. ÁREA SELECIONADA 8 - (AS8) – Maceió 

A AS8 possui cerca de 56,7ha e tem seu centro nas coordenadas UTM 8950950 e 

208300E. Em termos de condições antrópicas, essa área compreende estrutura de proximidade de 

vias secundárias, principalmente formada por estradas não pavimentadas e caminhos utilizadas ao 

escoamento de matéria prima (cana-de-açúcar) para a Usina Cachoeira do Meirim (Grupo Carlos 

Lyra). Não possui rede elétrica e é totalmente ocupada por cultivo de cana de açúcar, como pode 

ser observado na Figura 61. 

 

 
Figura 61. Fotografia aérea da área AS8, Maceió. 

 
Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se entre as áreas de 

segurança aeroportuária com raios 13Km e 20Km, e fora cone de segurança de vôo para 

decolagem e aterrissagem do Aeroporto Zumbi do Palmares. Está fora da APA do Pratagy e não 

há aglomerações urbanas em suas proximidades num raio superior a 500m. 

Considerando os raios dos centros de massa de resíduos sólidos da Ponta Verde (20Km) e 

Tabuleiro do Martins (15Km), essa área atende somente a ultima situação. Para a primeira 

situação a AS8 dista 29,75Km, observando-se que o acesso por via pavimentada de 20,0Km, não 

pavimentada de 3,5Km e caminhos de 4,0Km, tomando-se como referência o acesso pelo AL 101 

Norte, Pescaria (entrando pela estrada não pavimentada a margem esquerda do rio Meirim), 

Saúde Nova (entrando pelo caminho próximo a margem esquerda do rio Saúde). Com relação à 

distância do segundo centro de coleta, o acesso (34,50Km) por via pavimentada é de 24,75Km e 

por via não pavimentada é de 3,5Km e caminho 4,0km, tendo acesso pela Via Expressa, BR 316, 

Sítio São Jorge, AL 101 Norte, Pescaria (entrando pela estrada não pavimentada a margem 

esquerda do rio Meirim) e Saúde Nova próximo a margem esquerda do rio Saúde. 



 

 

155

Do ponto de vista morfológico, a área é dominada por interflúvios tabuliformes 

dissecados (89,8%), embora possua encostas e vales fluviais (10,2%), esculpidos em totalidade 

nos terrenos terciários da formação barreiras. Apresenta declividade dominante (86,67%) abaixo 

de 10%, com relevo variando de plano a suave, ligeiramente ondulado, escalonado em altitudes 

de 40m a 80m. Corresponde a uma superfície de modelado de dissecação homogênea fina a 

grosseira com aprofundamento da drenagem variando entre 21m e 42m, ocupando a totalidade da 

área. Em sub-superfície a área apresenta um nível estático dominante entre 20m e 25m, ocupando 

praticamente 50% da área. A Tabela 43 apresenta a síntese das características da AS8. 

 
Tabela 43. Síntese das características da área selecionada AS8, Maceió. 

PARÂMETRO CLASSE  ÁREA 
(ha) 

ÁREA
(%) 

40m a 60m 28,81 50,77ALTITUDE 
60m a 80m 27,94 49,23

<10% 56,63 99,78DECLIVIDADE 
10% a 30% 4,87 0,22

Encostas e vales tabuliformes 5,81 10,24GEOMORFOLOGIA 
Interflúvio Tabuliforme Dissecados 50,94 89,76

LITOLOGIA Formação Barreiras – Terciário 56,75 100,00
MACRO MODELADO Modelado de dissecação homogênea (21m a 42m) 56,75 100,00

20m < NE < 25m 28,81 50,77
25m < NE < 35m 8,69 15,31NIVEL ESTÁTICO 

NE>35m 19,25 33,92
Cana-de-açúcar 23,00 40,53

Solo exposto em prep. para cana de açucar  31,87 56,17USO DO SOLO 
Floresta ombrófila secundária descaracterizada 1,88 3,30

Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a área rural de Maceió 
Entre os raios de 13km e 20km da ASA do AZP 
Fora do cone de decolagem e aterrissagem do AZP 
Dentro dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) e fora do de Ponta Verde (20Km) 
Fora das APAs, UCN’s, e áreas urbanas construídas, não construídas e de interesse turístico. 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 
CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENT. CAMINHO INDEFINIDO 

PV 29,75 20,00 3,50 4,00 2,25 
TM 34,50 24,75 3,50 4,00 2,25 
PV Acesso pela AL 101 Norte, Pescaria (entrando pela estrada não pavimentada a margem 

esquerda do rio Meirim), Saúde Nova (entrando pelo caminho próximo a margem esquerda 
do rio Saúde). 

TM Acesso pela Via Expressa, BR 316 (Menino Marcelo), Sítio São Jorge, AL 101 
Norte, Pescaria (entrando pela estrada não pavimentada a margem esquerda do rio 
Meirim), Saúde Nova (entrando pelo caminho próximo a margem esquerda do rio Saúde) 
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8.3.2. ÁREA SELECIONADA 9 - (AS9) – Maceió 

A AS9 possui cerca de 62,9ha e situada entre as coordenadas UTM 8950775N a 

8948950N e 202750E e 201050E. Em termos de condições antrópicas, essa área compreende 

estrutura de proximidade de vias pavimentadas utilizadas ao escoamento, tanto de matéria prima 

(cana-de-açúcar) para a Usina Cachoeira do Meirim (Grupo Carlos Lyra), como do produto final 

para o mercado consumidor. Não possui rede elétrica nem canais de irrigação, e é totalmente 

ocupada por cultivo de cana de açúcar, como pode ser observado na Figura 62. 

 

 
Figura 62. Fotografia aérea da área selecionada AS9, Maceió. 

 

Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se entre as áreas de 

segurança aeroportuária com raios 8Km e 13Km, e fora cone de segurança de vôo para 

decolagem e aterrissagem do Aeroporto Zumbi do Palmares. Está no entorno da APA do Pratagy 

na zona de amortecimento; e não há aglomerações urbanas em suas proximidades num raio 

superior a 500m, nem corpos d’água num raio maior que 200m, como recomenda a NBR 13.896. 

Considerando os raios dos centros de massa de resíduos sólidos da Ponta Verde (20Km) e 

Tabuleiro do Martins (15Km), essa área atende a ambas situações. Para a primeira situação a AS9 

dista 29,95Km, observando-se que o acesso por via pavimentada de 28,95Km, não pavimentada 

de apenas 1,0Km, tomando-se como referência o acesso pela AL 101 Norte, Via Expressa BR 316, 

Benedito Bentes (via Usina Cachoeira do Meirim). Com relação à distância do segundo centro de 

coleta, esta é de 15,13Km, sendo 14,13 por via pavimentada e somente 1,0km por via não 

pavimentada, tendo como referência o acesso pela AL 105, Benedito Bentes II, estrada da 

Cachoeira do Mirim. 
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Do ponto de vista morfológico, a área é dominada na sua totalidade por interflúvios 

tabuliformes dissecados, esculpidos nos terrenos terciários da formação barreiras. Apresenta 

declividade dominante (97,9%) abaixo de 10%, com relevo variando de plano a suave, 

ligeiramente ondulado, escalonado predominantemente em altitudes de 80m a 100m (92,4%). 

Corresponde a uma superfície de modelado de dissecação homogênea fina a grosseira com 

aprofundamento da drenagem variando entre 21m e 42m, ocupando a totalidade da área. Em sub-

superfície a área apresenta um nível estático superior a 35m, atingindo praticamente a totalidade 

da área (92,3%). A Tabela 44 apresenta a síntese das características da AS9. 

 

Tabela 44. Síntese das características da área selecionada 9, Maceió. 

PARÂMETRO CLASSE  ÁREA 
(ha) 

ÁREA
(%) 

40m a 80m 4,83 7,65ALTITUDE 
80m a 100m 58,11 92,35

<10° 61,23 97,92DECLIVIDADE 
10-30° 1,31 2,08

GEOMORFOLOGIA Interflúvio Tabuliforme Dissecados 62,94 100,00
LITOLOGIA Formação Barreiras - Terciário 62,94 100,00
MACRO MODELADO Modelado de dissecação homogênea (21 a 42m) 62,94 100,00

15m<NE<35m 4,81 7,65NÍVEL ESTÁTICO 
NE>35 58,13 92,35

Cana-de-açúcar 62,36 99,82USO DO SOLO 
Floresta Ombrófila Secundária 0,58 0,18

Condições de restrições legais e outras restrições 
Abrange a rural do município de Maceió 
Entre os raios de 8km e 13km da ASA e fora do cone de decolagem e aterrissagem do AZP 
Dentro dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) e da Ponta Verde (20Km). 
Dentro da zona de amortecimento da APA do Pratagy. 
Fora de áreas urbanas construídas, não construídas e de interesse turístico. 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 
CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENT. CAMINHO INDEFINIDO 

PV 29,95 28,95 1,00 - - 
TM 15,13 14,13 1,00 - - 
PV Acesso pela AL 101 Norte, Via Expressa BR 316 (Av. Menino Marcelo), Benedito Bentes, 

AL 105, estrada da Cachoeira do Mirim em direção a Usina. 
TM Acesso pela AL 105, Benedito Bentes II, estrada da Cachoeira do Mirim em direção a 

Usina. 
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8.3.3. ÁREA SELECIONADA 10 - (AS10) – Maceió 

A AS10 possui cerca de 53,9ha e tem se centro nas coordenadas UTM 89419000N e 

203850E. Em termos de condições antrópicas, essa área compreende estrutura de proximidade de 

vias secundárias, principalmente formada por estradas não pavimentadas e caminhos utilizadas ao 

escoamento de matéria prima (cana-de-açúcar). Como infra-estrutura possui rede elétrica e é 

predominantemente ocupada por cultivo de cana de açúcar, como observado na Figura 63. 

 

 
Figura 63. Fotografia aérea da área selecionada AS10, Maceió. 

 

Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se na área urbana não 

construída (zona de tolerância), entre as áreas de segurança aeroportuária com raios 8Km e 

13Km, e fora cone de segurança de vôo para decolagem e aterrissagem do Aeroporto Zumbi do 

Palmares. Está fora da APA do Pratagy e não há aglomerações urbanas em suas proximidades 

num raio superior a 500m, nem corpos d’água num raio maior que 200m, como recomenda a 

NBR 13.896/1997. 

Considerando os raios dos centros de massa de resíduos sólidos da Ponta Verde (20Km) e 

Tabuleiro do Martins (15Km), essa área atende a ambas as situações. Para a primeira situação a 

AS10 dista 15,5Km, observando-se que o acesso por via pavimentada de 10,5Km e caminhos de 

5,0Km, tomando-se como referência o acesso pela AL 101 Norte, Jacarecica, Guaxuma (entrando 

pelo caminho próximo a margem direita do riacho Garça Torta). Com relação à distância do 

segundo centro de coleta, este dista de 8,0km, sendo 5,7km por via pavimentada e 2,5km por 

caminho, tendo como referência o acesso pela AL 105, Benedito Bentes II, Frei Damião, 

Carminha. 
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Do ponto de vista morfológico, a área é dominada por interflúvios tabuliformes 

dissecados (77,5%), embora possua encostas e vales tabuliformes (22,5%), esculpidos em sua 

totalidade nos terrenos terciários da formação barreiras. Apresenta declividade dominante 

(90,9%) abaixo de 10%, com relevo variando de plano a suave, ligeiramente ondulado, 

escalonado em altitudes de 40m a 80m, sendo que em torno de 89,8% encontra-se em cotas 

altimétricas entre 60m e 80m. Corresponde a uma superfície de modelado de dissecação 

homogênea fina a grosseira com aprofundamento da drenagem variando entre 21m e 42m, 

ocupando a totalidade da área. Em sub-superfície a área apresenta um nível estático dominante 

superior a 35m, ocupando praticamente a totalidade da área (89,8%). A Tabela 45 apresenta a 

síntese das características da AS10. 

 
Tabela 45. Síntese das características da área selecionada AS10. 

PARÂMETRO CLASSE  ÁREA 
(ha) 

ÁREA
(%) 

40m a 60m 5,50 10,20ALTITUDE 
60m a 80m 48,4 89,80

<10% 49,06 90,96DECLIVIDADE 
10% a 30% 4,88 9,04

Encostas e vales tabuliformes 12,13 22,48GEOMORFOLOGIA 
Interflúvio Tabuliforme Dissecados 41,81 77,52

LITOLOGIA Formação Barreiras – Terciário 53,94 100,00
MACRO MODELADO Modelado de dissecação homogênea (21m a 42m) 53,94 100,00

25m < NE < 30m 5,50 10,20NIVEL ESTÁTICO 
NE>35 48,44 89,80

Cana-de-açúcar 49,94 92,58USO DO SOLO 
Floresta ombrófila secundária descaracterizada 4,00 7,42

Condições de restrições legais e outras restrições 
Dentro a área urbana não construída de Maceió. 
Entre os raios de 8km e 13km da ASA e fora do cone de decolagem e aterrissagem do AZP. 
Dentro dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) e da Ponta Verde (20Km). 
Fora das APAs, UCN’s, e áreas urbanas construída e de interesse turístico. 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 
CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENT. CAMINHO INDEFINIDO 

PV 15,5 10,50 - 5,00 - 
TM 8,00 5,75 - 2,25 - 
PV Acesso pela AL 101 Norte, Jacarecica, Guaxuma (entrando pelo caminho próximo a 

margem direita do riacho Garça Torta. 
TM Acesso pela AL 105, Benedito Bentes II, Frei Damião, Carminha 
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8.3.4. ÁREA SELECIONADA 11 - (AS11) – Maceió 

A AS11 possui cerca de 46,2ha e tem se centro nas coordenadas UTM 89419000N e 

203850E. Em termos de condições antrópicas, essa área compreende estrutura de proximidade de 

vias secundárias, principalmente formada por estradas não pavimentadas e caminhos utilizadas ao 

escoamento de matéria prima (cana-de-açúcar). Como infra-estrutura possui rede elétrica, e é 

predominantemente ocupada por cultivo de cana de açúcar, como observado na Figura 64. 

 

 
Figura 64. Fotografia aérea da área selecionada AS11, Maceió. 

 

Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se na área urbana não 

construída (zona de tolerância), entre as áreas de segurança aeroportuária com raios 8Km e 

13Km, e fora cone de segurança de vôo para decolagem e aterrissagem do Aeroporto Zumbi do 

Palmares. Está fora da APA do Pratagy e não há aglomerações urbanas em suas proximidades 

num raio superior a 500m, nem corpos d’água num raio maior que 200m, como recomenda a 

NBR 13.896/1997. 

Considerando os raios dos centros de massa de resíduos sólidos da Ponta Verde (20Km) e 

Tabuleiro do Martins (15Km), essa área atende a ambas as situações. Para a primeira situação a 

AS11 dista 13,5Km, observando-se que o acesso por via pavimentada de 7,0Km, não 

pavimentada de 6,5Km, tomando-se como referência o acesso pelo AL 101 Norte, Jacarecica 

(entrando pela estrada não pavimentada próximo a margem esquerda do Rio Jacarecica). Com 

relação à distância do segundo centro de coleta, sua distância é de 8,0Km, sendo 5,0km por via 

pavimentada e 3,0km por via não pavimentada, tendo como referência o acesso pela AL 105, 

Benedito Bentes II, Moacir Andrade, Cabo Luís Pedro, Selma Bandeira). 
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Do ponto de vista morfológico, a área é dominada por interflúvios tabuliformes 

dissecados, esculpidos em quase sua totalidade nos terrenos terciários da formação barreiras. 

Apresenta declividade dominante (92,3%) abaixo de 10%, com relevo variando de plano a suave, 

ligeiramente ondulado, escalonado em altitudes de 60m a 100m, sendo que em torno de 94,5% 

encontra-se em cotas altimétricas entre 60m e 80m. Corresponde a uma superfície de modelado 

de dissecação homogênea fina a grosseira com aprofundamento da drenagem variando entre 21m 

e 42m, ocupando a totalidade da área. Em sub-superfície a área apresenta um nível estático 

dominante superior a 35m, ocupando a totalidade da área. A Tabela 46 apresenta a síntese das 

características da AS11. 

 

Tabela 46. Síntese das características da área selecionada AS11, Maceió. 

PARÂMETRO CLASSE ÁREA 
(ha) 

ÁREA
(%) 

60m a 80m 43,75 94,82ALTITUDE 
80m a 100m 2,44 5,18

<10% 42,63 92,29DECLIVIDADE 
10% a 30% 3,56 7,71

GEOMORFOLOGIA Interflúvios Tabuliformes Dissecados 46,19 100,00
LITOLOGIA Formação Barreiras - Terciário 46,19 100,00
MACRO MODELADO Modelado de dissecação homogênea (21 a 42m) 46,19 100,00
NIVEL ESTÁTICO NE>35 46,19 100,00

Cana-de-açúcar 33,81 73,20USO DO SOLO 
Floresta Ombrófila Secundária 12,38 26,80

Condições de restrições legais e outras restrições 
Dentro a área urbana não construída de Maceió 
Entre os raios de 8km e 13km da ASA e fora do cone de decolagem e aterrissagem do AZP 
Dentro dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) e da Ponta Verde (20Km) 
Fora das APAs, UCN’s, áreas urbanas e de interesse turístico. 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 
CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENT. CAMINHO INDEFINIDO 

PV 13,50 7,00 6,50 - - 
TM 8,00 5,00 3,00 - - 
PV Acesso pela AL 101 Norte, Jacarecica (entrando pela estrada não pavimentada próximo a 

margem esquerda do Rio Jacarecica. 
TM Acesso pela AL 105, Benedito Bentes II, Moacir Andrade, Cabo Luís Pedro, Selma 

Bandeira. 
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8.3.5. ÁREA SELECIONADA 12 - (AS12) – Maceió 

A AS12 possui cerca de 77,3ha e está localizada entre as coordenadas UTM 8940500N a 

8938850N e 205475E e 204000E. Em termos de condições antrópicas, essa área compreende 

estrutura de proximidade de vias secundárias, principalmente formada por estradas não 

pavimentadas e caminhos utilizadas ao escoamento de matéria prima (cana-de-açúcar). Como 

infra-estrutura possui rede elétrica, e é predominantemente ocupada por cultivo de cana de 

açúcar, como observado na Figura 65. 

 

 
Figura 65. Fotografia aérea da Área selecionada AS12, Maceió. 

 
Quanto às restrições de ordem legal, a referida área encontra-se na área urbana não 

construída (zona de tolerância), entre as áreas de segurança aeroportuária com raios 13Km e 

20Km, e fora cone de segurança de vôo para decolagem e aterrissagem do Aeroporto Zumbi do 

Palmares. Está fora da APA do Pratagy e não há aglomerações urbanas em suas proximidades 

num raio superior a 500m, nem corpos d’água num raio de 200m, como recomenda a NBR 

13.896/1997. 

Considerando os raios dos centros de massa de resíduos sólidos da Ponta Verde (20Km) e 

Tabuleiro do Martins (15Km), essa área atende a ambas as situações. Para a primeira situação a 

AS12 dista 13,5Km, observando-se que o acesso por via pavimentada de 7,0Km, não 

pavimentada de 4,5Km, tomando-se como referência o acesso pelo AL 101 Norte, Jacarecica 

(entrando pela estrada não pavimentada próxima ao rio Jacarecica). Com relação à distância do 

segundo centro de coleta, esta é de 10,0Km, sendo 6,0km por via pavimentada e 4,0km por via 

não pavimentada, com acesso pela AL 105, Benedito Bentes II, Moacir Andrade, Cabo Luis 

Pedro, Selma Bandeira. 
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Do ponto de vista morfológico, a área é dominada por interflúvios tabuliformes 

dissecados (82,1%), embora possua encostas e vales tabuliformes (17,9%), esculpidos em sua 

totalidade nos terrenos terciários da formação barreiras. Apresenta declividade dominante 

(94,7%) abaixo de 10%, com relevo variando de plano a suave, ligeiramente ondulado, 

escalonado em altitudes de 60m a 100m, sendo que em torno de 95,4% encontra-se em cotas 

altimétricas entre 60m e 80m. Corresponde a uma superfície de modelado de dissecação 

homogênea fina a grosseira com aprofundamento da drenagem variando entre 21m e 42m, 

ocupando praticamente a totalidade da área. Em sub-superfície a área apresenta um nível estático 

dominante superior à 35m, ocupando praticamente a totalidade da área (95,0%). A Tabela 47 

apresenta a síntese das características da AS12. 

 
Tabela 47. Síntese das características da área selecionada AS12. 

PARÂMETRO CLASSE  ÁREA 
(ha) 

ÁREA
(%) 

60m a 80m 74,50 95,36ALTITUDE 
80m a 100m 2,812 3,63

<10% 73,18 94,66DECLIVIDADE 
10% a 30% 4,12 5,33

Encostas e vales tabuliformes 13,87 17,94GEOMORFOLOGIA 
Interflúvio Tabuliforme Dissecados 63,43 82,05

LITOLOGIA Formação Barreiras - Terciário 77,31 100,00
MACRO MODELADO Modelado de dissecação homogênea (21 a 42m) 77,31 100,00

30m<NE<35m 3,87 5,01NÍVEL ESTÁTICO 
NE>35 73,43 94,98

Cana-de-açúcar 44,81 57,96USO DO SOLO 
Floresta Ombrófila Secundária 32,50 42,03

Condições de restrições legais e outras restrições 
Dentro da zona urbana não construída de Maceió 
Entre os raios de 13 km e 20 km da ASA e fora do cone de decolagem e aterrissagem do AZP. 
Dentro dos CMCRS do Tabuleiro do Martins (15Km) e da Ponta Verde (20Km) 
Fora das APAs, UCN’s, e áreas urbanas construída e de interesse turístico. 
Condições de acesso aos centros de massa (km) 
CMCRS TOTAL PAVIMENTADA NÃO PAVIMENT. CAMINHO INDEFINIDO 

PV 13,50 7,00 4,50 - - 
TM 10,00 6,00 4,00 - - 
PV Acesso pela AL 101 Norte, Jacarecica (entrando pela estrada não pavimentada próxima ao 

rio Jacarecica). 
TM Acesso pela AL 105, Benedito Bentes II, Moacir Andrade, Cabo Luis Pedro, Selma 

Bandeira. 
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8.4. CLASSIFICAÇÃO DAS ÁREAS 

 Do ponto de vista técnico e ambiental, de impedimentos legais e outras restrições as áreas 

indicadas, tanto no município de Maceió quanto na região metropolitana meridional, apresentam 

semelhanças, com tamanho superior a 46ha, e aptas a receber um aterro sanitário. 

No entanto, para efeito de classificação, elas foram comparadas, em três módulos, 

resultando em três classificações levando-se em conta: 

. Os parâmetros técnicos e ambientais com os pesos estabelecidos para a região 

metropolitana (Tabela 3), uma vez que a profundidade do nível estático só entrou na análise 

ambiental do município de Maceió.  

. Foram considerados além dos critérios legais, outros fatores importantes, tais como: 

municipalidade, existência de rede elétrica, interferência de fluxo turístico e travessia de unidades 

de conservação (UNC) e proximidade de núcleos urbanos. Os critérios legais e esses fatores 

foram agregados e receberam pesos de acordo com o seu grau de importância para localização de 

aterro sanitário como apresentado na Tabela 5. 

. E finalmente, no terceiro módulo, realizou-se uma análise preliminar dos custos de 

investimento em pavimentação e de transporte dos resíduos inerentes a cada uma das áreas, cujos 

resultados estão apresentados na Tabela 48. Além dos custos de transporte, nesse módulo 

considerou-se, também, a vida útil do aterro, atribuindo pesos e notas para definir quais as áreas 

que se encontram dentro da faixa de custos operacionais economicamente viáveis para a 

PMM/SLUM, como apresentado na Tabela 6. 

Observando-se a Tabela 49, que contempla os resultados de classificação das áreas 

obtidos, verifica-se que as notas finais foram muito próximas, no entanto do ponto de vista 

técnico/ambiental as áreas do município de Maceió (AS1 a AS12) apresentaram notas 

semelhantes com valor médio de 8,4 e desvio padrão de 0,31, enquanto que a região 

metropolitana (AMS1 a MAS4) apresentaram notas superiores com valor médio de 9,4 e desvio 

padrão de 0,03. 

Nesta primeira classificação as áreas da região metropolitana obtiveram os quatro 

primeiros lugares na seguinte ordem: AMS3, MAS2, AMS1 e AMS4. As áreas do município de 

Maceió foram classificadas na seguinte ordem: AS9, AS11, AS7, AS8, AS12, AS3, AS10, AS2, 

AS1, AS6, AS4, AS5. 
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Tabela 48. Análise preliminar dos custos de investimento em pavimentação e transporte dos resíduos sólidos urbanos. 

Distância Média de Transporte (Km) 

Centro de massa de coleta da Ponta 
Verde 

Centro de massa de coleta do Tabuleiro 
do Martins 

Custos de Transporte   
(R$/ton) Áreas 

Pavimentado Não-
Pavimentado Total Pavimentado Não-

Pavimentado Total 

Custos de 
Pavimentação 

(milhões de 
R$) PV TM 

Custo 
mensal (R$)

AS1 28,95 9,28 38,23 14,13 9,28 23,40 9,28 62,75 53,56 1.151.957,8
AS2 28,95 12,73 41,68 14,13 12,73 26,85 12,73 64,89 55,70 1.193.632,1
AS3 28,95 11,58 40,53 14,13 11,58 25,70 11,58 64,18 54,98 1.179.728,6
AS4 28,95 9,38 38,33 14,13 9,38 23,50 9,38 62,81 53,62 1.153.130,6
AS5 28,95 13,10 42,05 14,13 13,10 27,23 13,10 65,12 55,93 1.198.190,0
AS6 28,95 12,78 41,73 14,13 12,78 26,91 12,78 64,92 55,73 1.194.260,7
AS7 28,95 7,28 36,23 14,13 7,28 21,40 7,28 61,51 52,32 1.127.741,6
AS8 20,00 9,75 29,75 24,75 9,75 34,50 9,75 57,50 60,44 1.144.123,5
AS9 28,95 1,00 29,95 14,13 1,00 15,13 1,00 57,62 48,43 1.051.876,8
AS10 10,50 5,00 15,50 5,75 2,25 8,00 5,00 48,66 44,01 912.600,0 
AS11 7,00 6,50 13,50 5,00 3,00 8,00 6,50 47,42 44,01 898.092,0 
AS12 9,00 4,50 13,50 6,00 4,00 10,00 4,50 47,42 45,25 907.764,0 

AMS1 27,43 1,00 28,43 17,23 1,00 18,23 1,00 56,68 50,35 1.055.866,5
AMS2 25,60 1,00 26,60 19,57 1,00 20,57 1,00 55,54 51,80 1.053.907,9
AMS3 19,95 1,00 20,95 25,35 1,00 26,35 1,00 52,04 55,39 1.040.874,9
AMS4 23,98 4,50 28,48 21,30 4,50 25,80 4,50 56,71 55,05 1.092.837,7
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Tabela 49. Classificação das áreas selecionadas em Maceió e Região Metropolitana Meridional. 
Critérios AS 01 AS 02 AS 03 AS 04 AS 05 AS 06 AS 07 AS 08 AS 09 AS 10 AS 11 AS 12 AMS 01 AMS 02 AMS 03 AMS 04

Extensão de Área (ha) 
Peso das 

categorias 88,4 119,2 172,3 142,3 99,0 80,3 79,3 56,8 62,9 53,9 46,2 77,3 89,94 83,06 172,82 87,5 

Ambientais/técnicos                                   

Altitude  15% 1,50 1,50 1,23 1,49 1,26 1,47 1,50 1,27 1,47 1,45 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Declividade 10% 0,86 0,94 0,96 0,97 0,90 0,95 0,93 1,04 0,99 0,95 0,93 0,97 1,00 1,00 1,00 1,00 

Geomorfologia  25% 2,04 2,02 2,28 1,91 2,02 1,94 2,25 2,37 2,50 2,22 2,50 2,28 2,50 2,50 2,50 2,46 

Litologia 15% 1,50 1,50 1,49 1,50 1,49 1,47 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 

Macromodelado 5% 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,50 0,50 0,50 0,50 

Uso Solo / Cob. Vegetal  20% 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,40 1,37 1,40 1,34 1,19 1,06 1,36 1,40 1,40 1,38 

Prox. de Rede viária 10% 0,50 0,50 0,63 0,47 0,60 0,56 0,54 0,50 1,00 0,50 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sub-total 1 100% 8,20 8,26 8,39 8,13 8,08 8,20 8,52 8,46 9,25 8,37 8,72 8,41 9,36 9,40 9,40 9,34 

CLASSIFICAÇÃO 1   13o 12o 10o 15o 16o 14o 7o 8o 5o 11o 6o 9o 3o 2o 1o 4o 

Legais e outros                                   

Municipalidade 10% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,6 0,6 0,6 0,6 

ASA  25% 1,50 2,00 2,00 1,50 1,50 2,00 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 

Raios do CMCRS 10% 0,70 0,70 0,40 0,40 0,40 0,40 0,70 0,40 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Exist. de rede elétrica 10% 1,00 0,50 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00 0,50 0,75 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Prox. núcleos urbanos 15% 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,60 0,60 0,60 1,50 1,50 1,50 1,50 

Interf. em fluxo turístico 15% 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75 0,75 0,75 0,75 

Trav. de UNC e APAs 15% 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 1,05 0,74 1,50 1,50 1,50 0,60 0,60 0,60 0,60 

Sub-total 2 100% 8,25 8,25 8,45 7,95 7,95 7,95 8,25 7,45 7,99 8,10 8,10 8,60 7,45 7,45 7,45 7,45 

MEDIA 1   8,22 8,26 8,42 8,04 8,02 8,07 8,38 7,96 8,62 8,23 8,41 8,51 8,41 8,43 8,43 8,40 

CLASSIFICAÇÃO 2   12o 10o 5o 14o 15o 13o 9o 16o 1o 11o 7o 2o 6o 4o 3o 8o 

Custos                                   

Pavimentação 40% 2,40 2,40 1,60 2,40 1,60 1,60 2,40 2,40 4,00 3,20 2,40 3,20 4,00 4,00 4,00 3,20 

Custo de transporte  50% 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 4,00 5,00 5,00 5,00 4,00 4,00 4,00 4,00 

Vida útil do aterro 10% 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,70 0,70 0,70 0,70 0,70 1,00 1,00 1,00 1,00 

Sub-total 3 100% 6,40 6,40 5,60 6,40 5,60 5,60 6,40 6,10 8,70 8,90 8,10 8,90 9,00 9,00 9,00 8,20 

Média   7,62 7,64 7,48 7,49 7,21 7,25 7,72 7,34 8,65 8,46 8,31 8,64 8,60 8,62 8,62 8,33 

CLASSIFICAÇÃO 3   11o 10o 13o 12o 16o 15o 9o 14o 1o 6o 8o 2o 5o 4o 3o 7o 
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No segundo módulo de classificação, quando se agregaram as restrições aos parâmetros 

técnicos e ambientais, observa-se que a menor valor obtida foi 7,96 e a maior foi 8,62, com a 

seguinte ordem de classificação: AS9, AS12, AMS3, AMS2, AS3, AMS1, AS11, AMS4, AS7, 

AS2, AS10, AS1, AS6, AS4,AS5 e AS8. Os valores médios das notas da segunda classificação 

apresentaram pouca variação com média de 8,3 e desvio padrão de 0,19. No entanto verifica-se 

que os parâmetros de restrições levam a um re-ordenamento das áreas, retirando as áreas da 

região metropolitana das primeiras colocações. 

Na terceira classificação (classificação final), quando se considerou os custos de 

transporte e investimento em pavimentação as AS9, AS12, AMS3 e AMS2 continuaram como as 

primeiras na ordem de classificação, seguidas das áreas: AMS1, AS10, AMS4, AS11, AS7, AS2, 

AS1, AS4, AS3, AS8, AS6 e AS5. Os valores médios das notas da terceira classificação embora 

tenham apresentado um desvio padrão maior, 0,57, com média 8,0, ainda assim, não representam, 

do ponto de vista estatístico, uma variação significativa.  

No entanto isto já era de se esperar pela metodologia adotada, pois áreas com notas para 

os parâmetros técnicos/ambientais menores a 8, já foram consideradas áreas não indicadas para 

receber aterro sanitário, quando foram feitas as assinaturas e selecionadas as 16 áreas possíveis de 

receber esse empreendimento, e portanto essas áreas com notas inferiores já foram excluídas e 

não entraram nas análises finais. Mas, outros parâmetros também interferem na análise da seleção 

de áreas. Desta forma quando agregadas as variáveis de restrições, as 16 áreas passaram a sofrer 

interferências desses parâmetros, alterando sua ordenação inicial, mas que diante da localização 

de cada uma, apresentaram características específicas que contrabalançaram suas notas finais. 

Assim para efeito de ordenamento, foi considerada essa classificação final, onde se têm as áreas 

AS9, AS12 e AMS3 como as primeiras da ordem de classificação. 

Vale ressaltar que cada uma dessas áreas está posicionada em ambientes diferenciados: 

área rural (AS9), área urbana (AS12) e região metropolitana (AMS3-Marechal Deodoro). Para 

essas áreas foram feitas sondagens geotécnicas para melhor conhecimento da geologia de sub-

superfície, cujos resultados encontra-se no Anexo 9. 

Outras considerações podem ser feitas quanto à classificação das áreas é com relação aos 

três ambientes diferenciados: área urbana do município, área rural e região metropolitana. As 

primeiras classificações foram feitas levando-se em conta esses três ambientes. Se for 

considerados apenas os ambientes rural e região metropolitana, ou somente rural diferenciando 



 

 

168

áreas para 15 e 20 anos de vida útil do aterro, pode-se ter as classificações apresentadas na 

Tabela 50. 

 

Tabela 50. Classificação das áreas selecionadas por ambientes diferenciados e vida útil do aterro. 

Rural e Metropolitana (15 e 20 anos) Rural e Metropolitana (20 anos) Rural (20 anos) 
ORDEM Classif. 1 Classif. 2 Classif. 3 Classif. 1 Classif. 2 Classif. 3 Classif. 1 Classif. 3 Classif. 3

1o AMS3 AS9 AS9 AMS3 AMS3 AMS3 AS7 AS3 AS7 
2o AMS2 AMS3 AMS3 AMS2 AMS2 AMS2 AS3 AS7 AS2 
3o AMS1 AMS2 AMS2 AMS1 AS3 AMS1 AS2 AS2 AS1 
4o AMS4 AS3 AMS1 AMS4 AMS1 AMS4 AS1 AS1 AS4 
5o AS9 AMS1 AMS4 AS7 AMS4 AS7 AS6 AS6 AS3 
6o AS7 AMS4 AS7 AS3 AS7 AS2 AS4 AS4 AS6 
7o AS8 AS7 AS2 AS2 AS2 AS1 AS5 AS5 AS5 
8o AS3 AS2 AS1 AS1 AS1 AS4 - - - 
9o AS2 AS1 AS4 AS6 AS6 AS3 - - - 
10o AS1 AS6 AS3 AS4 AS4 AS6 - - - 
11o AS6 AS4 AS8 AS5 AS5 AS5 - - - 
12o AS4 AS5 AS6 - - - - - - 
13o AS5 AS8 AS5 - - - - - - 

 

8.5. CONSIDERAÇÕES FINAIS DA SELEÇÃO DE ÁREAS 

No âmbito litológico as áreas selecionadas encontram-se inseridas nas coberturas 

fanerozóicas sub-horizontais fracamente consolidadas da Formação Barreiras, constituídas por 

sedimentos argilosos intercalados com areias, cascalho e fragmentos de óxido de ferro. 

O relevo caracteriza-se pela predominância de interflúvios tabuliformes dissecados, 

encosta e vales fluviais. As encostas apresentam potencialidade ao desenvolvimento de processos 

erosivos e de instabilidade morfodinâmica, onde são visíveis os sinais desta situação, 

principalmente nos trechos de maior declividade (acima de 10%). Os vales fluviais são curtos, 

praticamente em "V”, dominado por encostas laterais apresentando segmentos retilíneos e 

convexos. O grau de dissecação é predominantemente forte, acima de 21metros. 

O baixo índice de dissecação do relevo, associado à densidade de drenagem permitiu o 

maior desenvolvimento dos processos de evolução de interflúvios tabuliformes dissecados e 

estreitos separados por vales, conferindo-lhes uma topografia de topo plano e depósitos 

coluvionais no sopé e colúvio-aluvionais no fundo dos mesmos. 
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As áreas selecionadas apresentam solos utilizados intensamente pelo cultivo da cana de 

açúcar, que apresentam baixa fertilidade natural, porém o relevo plano da superfície tabular 

contrapõe-se oferecendo condições favoráveis à mecanização. De um modo geral são solos que 

requerem, para o aumento de produtividade adubação e calagens demonstrando grau de intensas 

alterações ambientais. No caso da região metropolitana acrescenta-se a presença do pólo cloro-

químico e de outras atividades industriais potencialmente degradadoras. 

É importante ressaltar que todas as áreas selecionadas para aterro sanitário possuem 

restrições. Uma restrição de ordem geral é com relação a ASA, pois mesmo que a Resolução 

CONAMA 004/1995 se refira apenas a vazadouros, nenhuma área selecionada está fora do raio 

da ASA de 20km do aeroporto sendo necessário um parecer do Comando Aéreo Regional 

(COMAR) posicionando-se favoravelmente à construção do AS. 

Com relação às áreas selecionadas no município de Maceió, estas apresentam como 

vantagens o fato de não estarem confinadas entre unidades de conservação ambiental, estarem 

fora do Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba, corresponderem a interflúvios estreitos, e com 

circulação de tráfego que não interfere no fluxo turístico, embora interfira no transporte de cana-

de-açúcar para o Porto ou com ônibus inter-estaduais ou inter-municipais. 

Por outro lado, as 4 (quatro) áreas selecionadas na região metropolitana meridional de 

Maceió estão confinadas entre duas unidades de conservação ambiental (Catolé e Santa Rita), 

estão dentro do Complexo Lagunar Mundaú-Manguaba, com circulação de tráfego que interfere 

no fluxo turístico, no transporte inter-estadual e inter-municipal através de estradas Federais (BR 

316 e 424) e ultrapassam duas pontes. O acesso passa por trechos de aclive e declive acentuado 

(Ladeira do Catolé e Gregório) e cruza sítio urbano de Satuba. Além disso, ocorre a presença de 

oleoduto e gasoduto. As áreas encontram-se, ainda, nos limites dos municípios de Coqueiro Seco, 

Satuba, Marechal Deodoro e Santa Luzia do Norte, requerendo a negociação de um consórcio 

onde fique prevista entre as partes a organização orçamentária, de recursos humanos e de 

administração. 

As áreas AS10, AS11 e AS12 encontra-se dentro da zona urbana, Lei Municipal 

4952//2000, que embora seja uma área não construída, hoje utilizada para plantação de cana-de-

açúcar e que atende às recomendações da NBR 13.896/1997, são, dentre as 16 áreas selecionadas, 

as que apresentam maior interação com crescimento urbano de Maceió, podendo está mais 

vulnerável a aceitação pública. 
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No que se refere às restrições legais relativas as unidades de conservações a RPPN da 

Usina Caetés SA, não foi mapeada pelo fato de tal reserva ainda se encontrar em processo de 

tramitação. Embora nenhuma das áreas selecionadas se encontre dentro dos limites geográficos 

da referida Reserva é importante observar que duas das áreas selecionadas encontram-se em suas 

proximidades (AS2 e AS6), mesmo que estejam nos topos dos interflúvios e ocupadas por cana-

de-açúcar. 

Com relação a AS9 suas principais restrições são, estar localizada na zona de 

amortecimento da APA do Pratagy e está entre os raios de 8km e 13km da ASA do aeroporto 

Zumbi dos Palmares. Esta área para ser selecionada deve ser submetida à Comissão 

Interinstitucional de Conservação Ambiental da APA do Pratagy, como previsto na Lei n. 

37.589/1998; e obter parecer favorável do Comando Aéreo Regional (COMAR). Do ponto de 

vista de tratamento de Lixiviados, o descarte do efluente da ETL no emissário submarino, devido 

a distância, é mais onerosa, seja este descarte feito por um emissário ligado a rede coletora de 

esgotos ou por caminhões pipa. Com relação às sondagens geotécnicas realizadas na área esta 

apresentaram um solo predominância de areia argilosa, medianamente compacta a compacta, a 

argila siltosa de consistência dura a partir 10m de profundidade, e número de golpes (SPT) 

superiores a 20 a partir de 10m com tensão admissível superior a 2,4 kg/cm2, não tendo sido 

encontrado o lençol freático até a profundidade perfurada (20m). 

A AS12 apresenta como principais restrições estar localizada dentro da área urbana, 

mesmo sendo uma área urbana não construída, e está entre os raios de 13km e 20km da ASA do 

aeroporto Zumbi dos Palmares. Esta área para ser selecionada deve obter parecer favorável do 

Comando Aéreo Regional (COMAR) e ser submetida ao órgão municipal de controle urbano, 

atualmente a SMCCU (Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano) para liberação do 

empreendimento. No entanto, do ponto de vista de tratamento de Lixiviados, apresenta a 

facilidade de se conectar o efluente da ETL a ao emissário submarino, seja por um emissário 

ligado a rede coletora de esgotos ou por caminhões pipa. Com relação às sondagens geotécnicas 

realizadas na área estas apresentaram um solo predominantemente argiloso, com consistência de 

mole a rija nos 5 primeiros metros, atingindo consistência dura a partir daí, e número de golpes 

(SPT) superiores a 20 a partir de 10m com tensão admissível para superior a 2,4 kg/cm2, não 

tendo sido encontrado o lençol freático até a profundidade perfurada (20m). 
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Já para a AMS3 suas principais restrições são, pertencer a outro município, devendo este 

município concordar com a implantação do empreendimento, podendo ser realizado um 

consórcio intermunicipal, que pode abranger não só o município de Marechal Deodoro, mas 

também outros municípios da região metropolitana; e está entre os raios de 13km e 20km da ASA 

do aeroporto Zumbi dos Palmares, necessitando de parecer do Comando Aéreo Regional 

(COMAR). Da mesma forma que para a AS12, do ponto de vista de tratamento de Lixiviados, 

apresenta a facilidade de se conectar o efluente da ETL a ao emissário submarino, seja por um 

emissário ligado ao emissário da CINAL ou por caminhões pipa. Com relação as sondagens 

geotécnicas realizadas na área, estas apresentaram um solo variando de argila siltosa a areia 

argilosa, com consistência de mole a rija nos 5 primeiros metros, atingindo consistência dura a 

partir de 10m de profundidade e n. de golpes (SPT) superiores a 20 a partir de 10m com tensão 

admissível para superior a 2,4 kg/cm2, não tendo sido encontrado o lençol freático até a 

profundidade perfurada (20m). 

Quanto ao acesso, mesmo que as áreas da região metropolitana apresentem melhores vias 

pavimentadas, quando houver problema em qualquer um dos dois trechos de percursos normal de 

tráfego de veículos de transporte de resíduos sólidos, afere-se um aumento da distância na coleta 

próximo de 20Km, o que significa um aumento de R$ 51,45/ton (cinqüenta e um reais de 

quarenta e cinco centavos por tonelada de lixo), podendo ainda esse fluxo adentrar pelo centro da 

cidade e avenida Fernandes Lima, como pode ser observado na Tabela 51. 

 

Tabela 51. Extensões de Percurso de Tráfego de caminhões transportadores de resíduos sólidos 
para as áreas da região metropolitana meridional de Maceió. 

PERCURSO NORMAL IMPEDIDO PERCURSO NORMAL 

ÁREAS 
CMCRS PV 

Acesso via BR 316 
(ponte sobre o rio 

Mundaú) e BR 424 via 
cidade Satuba 

CMCRS TM 
Acesso via AL-101 Sul 
(ponte sobre o canal do 

Pontal da Barra) e 
BR424 (Ponte sobre o 
canal de Dentro) via 

centro cidade Maceió. 

CMCRS PV 
Acesso via AL101 Sul 
(ponte sobre o canal do 

Pontal da Barra) e 
BR424 (Ponte sobre o 

canal de Dentro). 

CMCRS TM 
Acesso via BR 316 
(ponte sobre o rio 

Mundaú) e BR 424 via 
cidade Satuba 

AMS1 Via Pav.: 34,3Km 
Caminho: 1,0Km 

Via Pav.: 41,0Km 
Caminho – 1,0km 

Via Pav.: 27,4Km 
Caminho: 1,0Km 

Via Pav.: 17,2Km 
Caminho: 1,0Km 

AMS2 Via Pav.: 36,2Km 
Caminho- 1,0Km 

Via Pav.: 38,2 Km 
Caminho- 1,0Km 

Via Pav.:  25,6Km 
Caminho: 1,0Km 

Via Pav.: 19,6KM 
Caminho: 1,0Km 

AMS3 Via Pav.: 42,5Km 
Caminho- 1,0Km 

Via Pav.: 33,6Km 
Caminho- 1,0Km 

Via Pav.: 19,9Km 
Caminho- 1,0Km 

Via Pav.: 25,3KM 
Caminho- 1,0Km 

AMS4 Via Pav.: 38,4Km 
Caminho – 4,5Km 

Via Pav.: 37,6Km 
Caminho- 4,5Km 

Via Pav.: 23,9Km 
Caminho – 4,5Km 

Via Pav.: 21,3KM 
Caminho – 4,5Km 
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Já com relação às áreas de Maceió, todas os dois centros de massa de coleta de resíduos 

podem ser atendidos pelas vias pavimentadas Expressa, Benedito Bentes e Cachoeira de Meirim, 

restando aproximadamente 9m a 13km, que deverá ser pavimentado até as áreas, o que significa 

um custo aproximado de R$ 1.000.000,00/km (um milhão por km). 

 

Além disso, o local para a implantação de um aterro deve ser tal que: 

 

• O impacto ambiental causado pela instalação seja minimizado; 

• A aceitação da instalação por parte da população seja maximizada; 

• Esteja de acordo com o zoneamento da região; 

• Possa ser utilizado por um longo espaço de tempo, com um mínimo de obras para o início da 

operação. 
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9. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 
9.1. VAZADOURO DE CRUZ DAS ALMAS 

. Depois de implantado o futuro aterro sanitário de Maceió, o atual vazadouro de Cruz das Almas, 

deverá ser desativado através de intervenções que permitam o correto encerramento de suas 

operações e a recuperação física e ambiental da área degradada; 

 

. Os catadores que trabalham no vazadouro de Cruz das Almas são naturais, em sua maioria, de 

municípios do interior alagoano e pernambucano e vieram para Maceió em busca de alguma 

melhoria na qualidade de vida. No entanto, pelo baixo nível de escolaridade, falta de 

qualificação, etc, a alternativa de geração de renda para essas pessoas foi a atividade de catação. 

Assim, antes do encerramento do vazadouro é necessário à elaboração de um diagnostico sócio-

ambiental de sua área de influência, que possibilite seqüencialmente o cadastramento e a 

incorporação dos recursos humanos adultos existentes no atual vazadouro (catadores) tanto como 

parceiros na recuperação dessa área degradada, como nas ações de compostagem, coleta seletiva 

e triagem dos materiais potencialmente recicláveis; 

 

. O lixiviado apesar de ser proveniente de um vazadouro que existe a quase 37 anos, possui 

algumas características de lixiviado gerado em aterros novos o que se deve, provavelmente, ao 

fato deste receber diariamente contribuição do percolado das células novas. Esse lixiviado deve 

ser coletado e ou enviado para a ETL no futuro aterro sanitário ou enviado ao  emissário 

submarino, seja por meio de caminhão pipa ou por emissário ligado a rede de esgotos; 

 

. O vazadouro de Cruz das Almas apresenta um grande potencial de utilização dos gases 

formados na geração de energia elétrica, o que se apresenta como uma alternativa de 

aproveitamento de gás muito atrativa, tanto do ponto de vista ambiental como econômico; 

 

. Devem ser implantadas ações emergenciais para mitigação imediata dos impactos ambientais 

tais como: delimitação e o cercamento total da área; cobertura dos resíduos; retaludamento; 

plantio de grama sobre os taludes; construção do sistema de drenagem de pé de talude para 

lixiviado; construção de tanques de coleta de lixiviado; construção de estrada de serviço; 
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construção de sistema de drenagem de águas pluviais; construção do sistema de drenagem de 

gases; e promover o enriquecimento vegetal do solo; 

 

. Para acompanhar o comportamento do vazadouro deve ser implantado um sistema de 

monitoramento ambiental na área envolvendo: Monitoramento dos sólidos, Monitoramento dos 

recursos hídricos; Monitoramento do lixiviado; Monitoramento dos gases; Monitoramento da 

cobertura vegetal do solo; 

 

. Depois de recuperado o vazadouro de Cruz das Almas deverá ser transformado em um Parque 

Sócio Ambiental destinado ao desenvolvimento de práticas esportivas, de lazer, convivência e 

eventos, dotado de quadras poli-esportivas, mirante, central de triagem, usina de compostagem, 

casa de vegetação e centro de educação ambiental; 

 

9.2. FUTURO ATERRO SANITÁRIO 

. O futuro aterro sanitário deverá ser capaz de absorver e tratar os resíduos sólidos urbanos, 

durante um horizonte de 15 ou 20 anos, devendo ser feito um estudo de viabilidade econômica, 

com inicio previsto para o ano de 2005. 

 

. As diretrizes do futuro aterro tiveram como base um plano de gestão integrado de resíduos 

sólidos, com as seguintes ações: os resíduos de feira livre deverão ser encaminhados para a 

unidade de compostagem para produção de adubos destinados a parques, canteiros, jardins 

públicos e pequenos agricultores; os recicláveis deverão ser coletados nos pontos de entrega 

voluntária (PEVs) e encaminhados a centrais de triagem e enfardamento, cuja taxa de coleta 

seletiva deverá crescer gradativamente de 1% a 60%; os volumosos reaproveitáveis irão para 

distribuição e os inservíveis para o aterro sanitário; os RSS deverão continuar sendo destinados às 

valas sépticas na CINAL ou tecnologia adequada; os animais mortos serão destinados às valas 

sépticas localizadas na área do aterro sanitário e os resíduos domésticos e comerciais levados ao 

aterro sanitário. 

 

. O projeto do futuro aterro sanitário deve abranger todos elementos comuns a qualquer outro 

aterro sanitário, tais como: cerca, cortina vegetal, postes de iluminação, portão de entrada, 
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balanças eletrônicas, pátio de estocagem de materiais, drenagem de gás e lixiviado, 

impermeabilizações de base (lines) e de topo (covers) em manta de PEAD, galpôes, vias de acesso 

pavimentadas, valas sépticas (zoonozes), estação de tratamento de lixiviados e instalações de apoio 

como escritório, guarita, vestiários, refeitório e almoxarifado. 

 

. O lixiviado, mesmo depois de tratado não deverá ser lançado nos corpos d’água, devendo o 

mesmo ser recirculado e o excedente ser destinado ao emissário submarino, seja por caminhão 

tanque ou por emissário conectado a rede de esgotos. 

 

. A quantidade de resíduos destinados ao aterro sanitário, ao longo de 15 anos é de 6.225.674 ton 

resultando num volume 7.782.093 m3, com o recobrimento diário de terra o volume previsto para 

o aterro é de 9.757.616m3. Considerando que além da área útil para o aterro de resíduos, deve ser 

prevista área para o tratamento de lixiviado e as demais unidades necessárias à operação do aterro 

sanitário, a área total prevista para o empreendimento é de 46,2ha. 

 

. A quantidade de resíduos destinados ao aterro sanitário, ao longo 20 anos é de 8.689.212ton, 

resultando no volume de 10.861.515m3, com o recobrimento diário de terra o volume previsto 

para o aterro é de 13.576.894m3. Considerando que além da área útil para o aterro de resíduos, 

deve ser prevista área para o tratamento de lixiviado e as demais unidades necessárias à operação 

do aterro sanitário, a área total prevista para o empreendimento é de 70ha. 

 

. No futuro aterro sanitário de Maceió deverá ser realizado, paralelamente a operação, o 

monitoramento geral da área visando acompanhar possíveis contaminações da área de influência 

do Aterro, através de: monitoramento dos sólidos, monitoramento dos recursos hídricos, 

monitoramento do lixiviado e monitoramento dos gases. 

 

9.3. SELEÇÃO DE ÁREAS 

. O município de Maceió apresenta áreas com potenciais semelhantes as da região metroplitana, 

com tamanho próximo ou superior a 46ha possíveis a receber um aterro sanitário, tanto do ponto 

de vista técnico/ambiental como de impedimentos legais e outras restrições, posicionadas em 

ambientes diferenciados: área rural, área urbana e região metropolitana. 
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. De forma geral as áreas selecionadas encontram-se inseridas na Formação Barreiras, 

constituídas por sedimentos argilosos, com relevo caracterizado pela predominância de 

interflúvios tabuliformes dissecados, sobre o domínio do cultivo da cana-de-açúcar, com altitude 

predominante variando entre 80m e 140m, declividade inferior a 10%, profundidade do nível 

estático na faixa de 20m a 35m, entre a ASA com raio de 8km e 20km e distância do centro de 

massa de coleta (Ponta verde e Tabuleiro), percorrida por vias pavimentadas, não pavimentadas e 

caminhos, variando de 18,5km a 42,2km. 

 

. Face às características técnicos/ambientais, legais e de outras restrições, das áreas indicadas, o 

projeto executivo de implantação do Aterro Sanitário e sua futura operação deve levar em conta o 

seguinte: 

 
- Não se devem executar aberturas de células de disposição de resíduos sólidos próxima as 

bordas dos interflúvios, em face de moderada instabilidade potencial, tanto a movimento de 

terra por deslizamentos/desmoronamentos, como por erosão regressiva, provocada pelas 

chuvas concentradas de outono-inverno, que ocasionam a elevação do lençol freático. 

- Deve-se ter cuidado com o material removido do solo para abertura de células para deposição 

de resíduos sólidos, pois se estes forem transportados para as cabeceiras de drenagem (por 

gravidade e lixiviação), pode provocar assoreamento. 

- As vias de acesso em vertentes de declividade moderada exigem cortes profundos, estes 

podem atingir horizontes do solo de estrutura fraca em blocos sub-angulares, desestabilizando 

as vertentes, favorecendo a erosão linear e movimentos de massa, mesmo quando dispõem de 

muros arrimo, o que torna desaconselhável tal procedimento. 

 

. Esse estudo não tem como objetivo indicar a área do futuro aterro sanitário de Maceió, mas sim 

selecionar áreas possíveis de receber tal empreendimento, tanto do ponto de vista ambiental como 

impedimentos legais, que sirvam de subsídios técnicos para a tomada de decisão que deverá ser 

de responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA/AL), ou outro órgão 

público igualmente competente. 

 

. A seleção de áreas para implantação do futuro aterro sanitário de Maceió deve sugerir aquelas 

que melhor possibilitem: menor potencial para geração de impactos ambientais e sociais, 
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capacidade de armazenamento de resíduos sólidos que atendam a vida útil do aterro, menores 

custos de implantação e operação. 

 

. Deverão ser selecionadas três áreas para ser realizado estudo de tráfego mais aprofundado, 

assim como também estudo de impacto ambiental e social, e seu conseqüente relatório de 

impacto ambiental (EIA/RIMA), para tomada de decisão final. 

 

. Na área selecionada, deverá ser realizado um levantamento topográfico antes da elaboração do 

projeto executivo do aterro sanitário. 

 

. Deverão ser observados os resultados das sondagens geotécnicas das áreas indicadas, as quais 

são imprescindíveis para a tomada de decisão final da área do futuro aterro sanitário de Maceió. 

Uma vez que essas informações fornecerão, por exemplo, respostas quando à espessura do pacote 

sedimentar e permeabilidade do solo. Caso as áreas selecionadas não sejam as três primeiras 

indicadas nesse estudo, deverão ser feitas novas sondagens geotécnicas. 

 

. No termo de referência do EIA/RIMA, da área escolhida, é aconselhável que sejam realizadas 

sondagens em número maior de pontos, que a prevista nesse trabalho, complementadas por uma 

malha de sondagens geofísicas para melhor conhecimento da geologia de sub-superfície, visando 

verificar a espessura do pacote sedimentar principalmente se for escolhida a área 3, 4, 5 ou 6 do 

município de Maceió, devido a sua localização e a verificação em campo de afloramento rochoso 

na margem esquerda do rio Cachoeira do Mirim, dando indicativo da presença do cristalino. 

 

. Os resultados obtidos nesse estudo foram apresentados durante os simpósios “Gerenciamento 

integrado para transferência e destino final dos resíduos sólidos urbanos de Maceió” realizados 

no auditório do Ministério Público Estadual, no COMPRAM, no CEPRAM, e na câmara dos 

vereadores de Maceió e de Marechal Deodoro, além de terem sido proferidas palestras em bairros 

e associações de moradores, sendo, portanto, o seu conteúdo de conhecimento público, tanto os 

procedimentos metodológicos quantos os resultados obtidos. 
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ATA DE REUNIÃO DO GERSRAD E REPRESENTANTES DA PREFEITURA E DO 
ESTADO, EM 16/04/2003 

 
As 14:30 horas do dia 16 de abril de 2003 reuniram-se, na sala do diretor do Centro de 

Ciências Exatas e Naturais (CCEN) da UFAL, as professoras Silvana Quintella C. Calheiros, 
Nélia Henriques Callado e Ana Maria Queijeiro Lopez, bem como a representante da 
Superintendência de Limpeza Urbana (SLUM), Engenheira Karla Vasconcelos, da Secretaria 
Municipal de Controle e Convívio Urbano da Prefeitura Municipal de Maceió, Arquiteta Ana 
Paula Acioli de Alencar e a Arquiteta Andréa Nunes Estevão, da Secretaria Municipal de 
Planejamento e Desenvolvimento, e o Engenheiro Agrônomo Luiz Napoleão Medeiros, da 
Divisão Fiscalização Industrial do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas. Inicialmente a Prof. 
Silvana apresentou-se aos participantes e solicitou que todos assinassem a lista de presença, bem 
como que a Prof. Ana Maria redigisse a ata da reunião. A Eng. Karla informou que o 
representante da Secretaria Municipal de Proteção ao Meio Ambiente, Engenheiro. Gabriel 
Campana, não compareceu por estar doente. Em seguida, a Prof. Silvana introduziu a Prof. Nelia 
Callado para que ela expusesse o sumário dos trabalhos até então realizados pelo GERSRAD. 
Logo no início da descrição dos critérios a serem avaliados, a representante da SLUM, Eng. 
Karla Vasconcelos, sugeriu que a faixa dentro da ASA aeroportuária fosse ponderada também, 
visto que a legislação estabelece a distância de 13Km de ASA somente no caso de vazadouros, e 
como o caso é de aterro sanitário e já existem precedentes no Brasil deveria-se considerar, 
também, no estudo a ASA com raio de 8Km, conforme legislação canadense. Os membros do 
GERSRAD presentes alegaram que conheciam a legislação mencionada, mas preferiram optar 
pelo intervalo de maior confiabilidade. Assim mesmo, a Prof. Nélia concordou em realizar duas 
ponderações, uma considerando combinações com distância de ASA de 8Km e outra de 13Km. 
Levantou-se, então a questão do não recebimento de respostas da Prefeitura quanto a 
correspondências solicitando informações (titularidade, frota de veículos atual, recursos humanos 
disponíveis e, enfaticamente, a confirmação de que as áreas selecionadas deveriam constar da 
jurisprudência de Maceió).  Nesse instante a arquiteta da Prefeitura, Ana Paula, mencionou que 
não existia na Prefeitura nenhum arquivo contendo dados de titularidade, e que isso talvez 
devesse ser levantado nos cartórios da cidade. “Mas sendo essa uma tarefa bastante trabalhosa”, 
continuou, “talvez fosse interessante primeiro selecionar algumas áreas e só investigar nos 
cartórios a titularidade específica das mesmas, isto é, estudar as grandes áreas num tratamento 
inicial e deixar a questão da titularidade para um refinamento final”. A Eng. Karla, então, 
manifestou-se surpresa quanto ao fato do grupo não ter recebido nenhuma correspondência 
quanto ao levantamento de frotas e recursos humanos, e tentou justificar-se dizendo que o lapso 
provavelmente se deu porque as correspondências com as solicitações haviam chegado todas ao 
mesmo tempo, e no tocante à abrangência territorial, a representante da Superintendente da 
SLUM alegou que em discussões com a prefeita de Maceió levando em consideração os 
convênios intermunicipais, havia sido decidido que áreas de outros municípios poderiam ser 
incluídas nos trabalhos. Deixou-se, então, para responder às solicitações do GERSRAD, visando 
descrever melhor essa situação, e terminou-se por não fazê-lo. A Profa. Ana Maria afirmou que o 
convênio com a UFAL é bastante explicito no tocante às diretrizes e ao prazo para entrega do 
relatório final, sempre concernente à área do Município de Maceió principalmente considerando 
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que a Prefeitura de Maceió e a UFAL não teriam competência jurídica, de forma isolada ou 
conjuntamente, para incluir outras áreas como alvo da avaliação do GERSRAD e que o grupo 
não deseja estar associado a qualquer demora adicional à solução de problemas ambientais, no 
caso, as demandas de remediação das áreas circunvizinhas ao atual lixão assim como a 
construção de um aterro sanitário adequado para disposição dos resíduos sólidos de Maceió. A 
Eng. Karla insistiu que talvez fosse interessante, então, incluir o município de Marechal Deodoro, 
visto que lá já está instalada a CINAL. A Prof. Ana Maria deixou claro que o prazo para 
conclusão dos trabalhos já se encontra definido no convênio assinado entre a UFAL e a Prefeitura 
de Maceió e que é entendimento dos membros do GERSRAD que os trabalhos se encontram em 
avançado estágio e que devem ser concluídos conforme os termos do convênio vigente. Lembrou 
ainda que o convênio teve seu prazo de 3 (três) meses iniciado para execução dos itens  no dia 25 
de março e já se passaram mais 60 dias até hoje. No caso dessa mudança desejada pela SLUM 
nos termos do convênio vir a ser oficializada, através de ofício da Prefeitura de Maceió, em 
resposta à correspondência do GERSRAD enviado em 15 de abril, o GERSRAD/UFAL tem todo 
o interesse em incluir outras áreas como parte de um novo trabalho e que, para tanto, um aditivo 
deve ser realizado com definição de novos custos e prazos desde que as prefeituras dos outros 
municípios também participem, oficialmente, desses entendimentos e formalizem os mesmos. 
Isto poderá inclusive demandar um novo convênio já que o vigente foi celebrado apenas entre a 
UFAL e a Prefeitura de Maceió sem a participação de outras prefeituras. A Prof. Ana Maria 
insistiu na necessidade do cumprimento das atividades e escopo acordados no Convênio UFAL-
Prefeitura de Maceió nos prazos já estabelecidos. Dessa forma, o estabelecimento de aditivos 
e/ou novo convênio para inclusão de áreas de outros municípios poderá ser realizado quando da 
finalização da avaliação, que se encontra em andamento, voltada para o Município de Maceió. A 
Prof. Nélia decidiu dar continuidade à exposição dos parâmetros, ponderações e pontuações. A 
arquiteta Ana Paula alegou que talvez fosse interessante separar alguns dados em dois mapas, 
para se obter uma visão mais especializada da situação. A Prof. Silvana acrescentou que o ideal é 
o agrupamento em categorias, ilustrando seu argumento com um mapa já pronto nesse contexto. 
Os participantes concordaram com a opção e a Prof. Nélia deu continuidade a sua exposição, 
demonstrando três diferentes equações para a previsão de população e lixo por ela produzido 
anualmente, durante 30 anos e considerando um índice de compactação equivalente a 0,95. A 
Eng. Karla alegou que esse período é muito longo e que o índice de compactação também não 
corresponde ao real, que deve ser no máximo de 0,8. Sugeriu que os cálculos fossem feitos para 
15, 20 e 30 anos de existência do aterro. A Prof. Nélia alegou que esse período tinha sido 
sugerido em função da idade do atual lixão de Cruz das Almas, implantado em 1967. A 
Engenheira Andréa sugeriu que fossem selecionadas duas áreas para aterros com duração de 15 
anos, e a Prof. Nélia informou que a sugestão seria considerada, mas que no futuro a reciclagem 
aumentaria e o per-capita do lixo, apesar de melhores condições de vida da população com a 
conscientização da mesma, talvez não aumentasse mais do que 0,5% a 1% ao ano além do que já 
é atualmente gerado. Decidiu-se que os cálculos de população de lixo produzido levariam em 
conta um período de 20 anos, com população crescendo segundo o índice do IBGE, aumento do 
per-capita de lixo de 0,5%/ano, e que as três áreas selecionadas deveriam ser classificadas, para 
eventual uso no futuro. Depois questionou sobre um aterro somente para inertes, e que deveria 
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haver planos distintos para esses outros resíduos. A Eng. Karla mencionou que uma nova 
resolução do CONAMA foi recentemente aprovada, na qual classificam-se os resíduos de “A” a 
“E”. Também foi discutido se haverá centrais de metralha, e se a LIMPEL continuará 
participando do processo, pois parte dessa metralha pode ser usada como insumo no aterro.  
Depois se levantou a questão do tratamento do lixiviado em lagoas de estabilização, ao que o 
Eng. Napoleão enfaticamente sugeriu que “lixiviado deve ser aplicado em plantação de cana de 
açúcar porque tratamento biológico não funciona”. A Prof. Ana Maria informou-o que essas 
lagoas serão projetadas para serem bem operadas e funcionarem de forma correta, não serão 
lagoas para funcionarem sem método e construídas como valas que armazenam água de lavagem 
e outros efluentes que produzem sedimentos, curtos circuitos e jamais funcionam porque não 
foram projetados para funcionar. Afirmou ainda que o lixiviado, cuja composição é bem 
conhecida, jamais deveria ser indicado para aplicações em solos agrícolas, sob pena de causar 
fitotoxidade aos plantios e causar outros prejuízos ao solo. A Prof. Nélia também alegou que 
aterros bem projetados possuem lagoas para o tratamento do lixiviado e funcionam por muitos 
anos sempre que operadas de forma correta, e que as lagoas às quais o Sr. Napoleão 
provavelmente se referia, são equivocadamente projetadas, construidas e operadas. Deu-se, então, 
continuidade à exposição, mencionando-se o tratamento dos gases para melhorar a qualidade do 
ar dos conjuntos habitacionais nas proximidades do vazadouro, e finalizou-se a reunião, por volta 
das 18:45 hs.  
 

Maceió, 16 de abril de 2003 
Nélia Henriques Callado 
Ana Maria Queijeiro Lopez 
Silvana Quintela C. Calheiros 
Ana Paula Acioli de Alencar 
Karla Vasconcelos 
Andréa Nunes Estevão 
Luiz Napoleão Medeiros 
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ATA DE REUNIÃO DO GERSRAD E REPRESENTANTES DA PREFEITURA E DO 
ESTADO, EM 14/05/2003 

 
As 14:30 horas do dia 14 de maio de 2003 reuniram-se, na sala do diretor do Centro de 

Ciências Exatas e Naturais (CCEN) da UFAL, as professoras Silvana Quintella C. Calheiros, 
Nélia Henriques Callado e Ana Maria Queijeiro Lopez, bem como a representante da 
Superintendência de Limpeza Urbana (SLUM), Engenheira Karla Vasconcelos, da Secretaria 
Municipal de Controle e Convívio Urbano da Prefeitura Municipal de Maceió, Arquiteta Andréa 
Nunes Estevão, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, e o Engenheiro 
Agrônomo Luiz Napoleão Medeiros, da Divisão Fiscalização Industrial do Instituto do Meio 
Ambiente de Alagoas. A Eng. Karla informou que a Superintendente da Secretaria de Limpeza 
Urbana (SLUM), Engenheira Rosa Tenório, também não compareceu devido à proximidade da 
finalização de sua gestação Inicialmente a Prof. Silvana solicitou que todos assinassem a lista de 
presença, bem como que a Prof. Ana Maria redigisse a ata da reunião. Em seguida, a Prof. Nelia 
Callado fez a exposição dos trabalhos até então realizados pelo GERSRAD, onde foram 
apresentados os estudos de previsão de população e geração de resíduos como discutido e 
acertado na reunião anterior. Foi também foi discutido um plano de gestão de resíduos para 
Maceió e a criação de centrais de metralha onde também deverão receber os volumosos e ficar 
localizados os PEVs. Com relação à coleta seletiva ficou estabelecido que seria considerado nos 
estudos um percentual crescente anualmente de 1% a 60% dos materiais potencialmente 
recicláveis, devendo os cálculos de geração de resíduos ser refeitos com essa nova consideração. 
Foram apresentados os parâmetros ambientais selecionados para a análise e discutidos seus pesos 
e notas, tendo sido feita referencia ao a nota atribuída a solo com cana de açúcar ou em preparo 
para cana de açúcar devendo sua nota ser aumentada para 7 em ambos os casos. Os demais pesos 
e ponderações foram discutidos e analisados, mas não houve alterações. Foi solicitado mais uma 
vez que a representante da SLUM providenciasse uma resposta oficial das correspondências 
previamente enviadas e a data do sobrevôo de helicóptero para as visitas aéreas. Também se 
combinou a data para o seminário com os representantes de associações de bairros, conselhos de 
classes profissionais, ministério públicos e órgãos estaduais e municipais, antes dos resultados 
serem finalmente entregues a SLUM no dia 23 de junho de 2003. A data sugerida foi o dia 12 de 
junho, desde que todas as questões pendentes levantadas fossem resolvidas. Deu-se por encerrada 
a reunião. 

 
Maceió, 14 de maio de 2003 

Nélia Henriques Callado 
Ana Maria Queijeiro Lopez 
Silvana Quintela C. Calheiros 
Karla Vasconcelos 
Andréa Nunes Estevão 
Luiz Napoleão Medeiros 
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ATA DE REUNIAO DO GERSRAD E REPRESENTANTES DA PREFEITURA E DO 
ESTADO, EM 29.09.2003 

 
Às 14:30 horas do dia 29 de setembro de 2003, reuniram-se, na sala do diretor do Centro 

de Ciências Exatas e Naturais (CCEN) da UFAL, as professoras Silvana Quintella C. Calheiros, 
Nélia Henriques Callado e Ana Maria Queijeiro Lopez, bem como a Superintendente da 
Superintendência de Limpeza Urbana (SLUM), Engenheira Rosa Tenório, e a Engenheira Karla 
Vasconcelos, da SLUM, o Engenheiro Agrônomo Luiz Napoleão Medeiros, da Divisão 
Fiscalização Industrial do Instituto do Meio Ambiente de Alagoas (IMA) e o Superintendente da 
Secretaria Municipal de Proteção Meio Ambiente, Engenheiro Gabriel Campana (SEMPMA). 
Inicialmente a Prof. Silvana apresentou-se aos participantes e solicitou que todos assinassem a 
lista de presença, bem como apontou a Profa. Ana Maria para conduzir os trabalhos e redigir a ata 
da reunião. A Eng. Rosa justificou as ausências das representantes da Secretaria Municipal de 
Controle e Convívio Urbano da Prefeitura Municipal de Maceió, Arquiteta Ana Paula Acioli de 
Alencar, da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento, Arquiteta Andréa Nunes 
Estevão.  Inicialmente a Profa. Ana Maria fez um breve comentário do relatório entregue e 
apontou para os problemas que estavam acontecendo para realização das sondagens. A empresa 
contratada havia ido ao campo, realizado as marcações para sondagem, porém havia necessidade 
de autorização dos proprietários das áreas selecionadas para realizá-las. Foi questionado também 
as restrições legais no que diz respeito a oleoduto e gasoduto diante das faixas limites desses em 
relação a construção de qualquer empreendimento, principalmente aterros sanitários. Após as 
discussões a Engenheira Rosa solicitou ao Engenheiro Luiz Napoleão que verificasse junto ao 
IMA-AL, ficando acertado que a Profa. Silvana enviaria as coordenadas UTM, por e-mail para o 
eng. Napoleão. Em seguida, a Prof. Silvana entregou o segundo relatório parcial contendo os 
resultados da seleção de áreas para região metropolitana meridional de Maceió e se iniciou as 
discussões dos resultados preliminares da seleção áreas para aterro sanitário de Maceió da região 
metropolitana meridional. A referida professora explanou os resultados e após discussões estes 
foram aprovados. Foi acertado que se deveria fazaer uma estmativa de crescimento populacional 
e geração de resíduos para os 5 municípios da regiao metropolitana e avaliada qual o crescimo 
que isso representaria no volume e na área do aterro sanitário de Maceió caso seja feito um 
consórcio intermunicipal. Outro ponto foi de que para essa estimativa não deveria ser 
consideradas coleta seletiva nem destinação final diferenciada para os resíduos de construção e 
demolição.  Em seguida, diante da entrega do segundo relatório parcial, outro ponto de pauta foi 
colocado. A entrega do trabalho final e a realização do II Simpósio para apresentação dos 
resultados finais das áreas selecionadas para Maceió e região metropolitana meridional. Foi 
estabelecido que o II Simpósio seria realizado no dia 13 de outubro, as 13:00 no Ministério 
Público Estadual e a entrega do relatório final ficou marcado data provável de 15 de outubro. Os 
resultados das sondagens devem ser posteriormente anexados ao relatórios na forma de apêndice. 
Com relação ao II simpósio este teria o mesmo formato do I Simpósio ficando a Profa. Nélia 
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Callado e a Eng. Karla Vasconcelos de providenciar os cartazes e folders. A profa. Silvana ficou 
incumbida de agendar o auditório do Ministério Público e enviar os convites para os 
representantes de associações de bairros, conselhos de classes profissionais, ministério público e 
órgãos estaduais e municipais, antes dos resultados serem finalizados, ficando agendada nova 
reunião para o dia 09 de outubro para discussão do relatório parcial após a apreciação do mesmo 
pelos membros representantes. Deu-se por encerrada a reunião. 
 
 
 

Maceió, 29 de setembro de 2003. 
 

Rosa Maria Barros Tenório 
Nélia Henriques Callado 
Ana Maria Queijeiro Lopez 
Silvana Quintella C. Calheiros 
Karla Vasconcelos   
Luiz Napoleão Medeiros 
Gabriel Campana 
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ATA DE REUNIÃO DO GERSRAD E REPRESENTANTES DA PREFEITURA E DO 
ESTADO, EM 9.10.2003. 

 
As 10:00 horas do dia 09 de outubro de 2003 reuniram-se, na sala do diretor do Centro de 

Ciências Exatas e Naturais (CCEN) da UFAL, as professoras Silvana Quintella C. Calheiros, 
Nélia Henriques Callado e Ana Maria Queijeiro Lopez, bem como a Superintendente da 
Superintendência de Limpeza Urbana (SLUM), Engenheira Rosa Tenório, e a Engenheira Karla 
Vasconcelos, da SLUM; e o representante da Secretaria Municipal de Proteção do Meio 
Ambiente, Engenheiro Gabriel Campana. Inicialmente a Prof. Silvana apresentou-se aos 
participantes e solicitou que todos assinassem a lista de presença, bem como convidou Profa. 
Nélia para redigir a ata da reunião. A Eng. Rosa justificou as ausências das representantes da 
Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano da Prefeitura Municipal de Maceió, 
Arquiteta Ana Paula Acioli de Alencar, da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Desenvolvimento, Arquiteta Andréa Nunes Estevão. A Profa. Silvana iniciou a reunião, passando 
a palavra a Engenheira Rosa Tenório. Esta passou a apresentar os ajustes a serem introduzidos no 
que diz respeito a atualizações de dados e informações referentes a SLUM no segundo relatório 
parcial entregue na reunião do dia 29.10.2003 à Engenheira Rosa Tenório. Concomitantemente 
todos foram acompanhando e realizando as discussões. Quando indagado pelo Engenheiro 
Gabriel Campana sobre as sondagens, já que constava no relatório sua execução ser 
imprescindível para o fechamento da seleção de áreas, foi informada pelo GERSRAD que estava 
sendo aguardado a permissão solicitada para realização das mesmas junta aos proprietários das 
áreas selecionadas, e que até apresente data não havia obtido resposta. Diante desse fato, o 
engenheiro Gabriel Campana propôs prorrogar os prazos de entrega do relatório como também do 
seminário até o final de outubro. Essa proposta foi rebatida pela Engenheira Rosa Tenório, 
superintendente da SLUM, que falou não haver mais condições de prorrogação devido a 
observâncias dos prazos definidos no ajuste de conduta impetrado contra a SLUM, acordando 
que o relatório deveria ser entregue na data prevista mesmo sem os resultados das sondagens dos 
terrenos para que se pudesse dar andamento ao processo de seleção de áreas junto ao IMA/AL e 
que quando as sondagens fossem realizadas poderiam ser anexadas ao corpo do relatório, que já 
deveria estar tramitando no IMA-AL. Após discussões todos aprovaram. Em seguida foram 
discutidos os últimos assuntos sobre o II simpósio com a entrega por parte da SLUM dos cartazes 
e folder. Deu-se por encerrada a reunião. 
 
Maceió, 9 de outubro de 2003. 
 
Rosa Maria Barros Tenório  
Nélia Henriques Callado 
Ana Maria Queijeiro Lopez 
Silvana Quintella C. Calheiros 
Karla Vasconcelos 
Gabriel Campana 
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ANEXO 2 – Atas dos Simpósios 
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ATA DO I SIMPÓSIO DO GERSRAD E REPRESENTANTES DA PREFEITURA E DO 
ESTADO, EM 03.07.2003 

 
As 14:00 horas do dia 03 de julho de 2003 realizou-se o I Simpósio de 

GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA TRANSFERÊNCIA E DESTINO FINAL DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MACEIÓ, tendo como palco o auditório do Ministério 
Público Estadual situado na cidade de Maceió, organizado pelo GERSRAD/UFAL, como 
objetivo de tornar público os resultados preliminares dos estudos de seleção de áreas para 
implantação do aterro sanitário de Maceió, premissas para o futuro aterro como também para 
recuperação do atual vazadouro de Cruz das Almas. Estiveram presentes a esse evento, 
representantes de entidade de classes, presidentes de associações de bairros de Maceió, 
profissionais liberais, de representantes do poder executivo, legislativo e judiciário além da 
sociedade civil representada por estudantes, moradores da cidade, representantes de ONG, 
técnicos de órgãos públicos empresas privadas direta e indiretamente envolvidos com meio 
ambiente. A metodologia utilizada para condução dos estudos e os resultados parciais obtidos 
nesse estudo foram apresentados, seguidos de discussões realizadas através de perguntas escritas 
dirigidas a mesa. Essas discussões em sua maioria foram concentradas em questionamentos sobre 
o vazadouro de Cruz das Almas e a localização do futuro aterro sanitário no município de 
Maceió. Criou-se uma polêmica sobre a possibilidade do futuro aterro ficar localizado no 
município de Marechal Deodoro nas proximidades de onde já funciona a CINAL. Alguns 
representantes de classe do município de Marechal Deodoro que estavam presentes na reunião 
posicionaram-se contra esse tipo de empreendimento no município. O prof. Manoel Maia Nobre 
se posicionou contra a localização do futuro aterro em outro município principalmente em locais 
cujo acesso passa por áreas de preservação ambiental. A profa. Nélia Callado ressaltou que a 
questão da localização do aterro sanitário em Maceió já havia sido alvo de longas reuniões com 
diferentes setores da sociedade tendo sido de comum acordo que o lixo de Maceió deveria ficar 
em Maceió, inclusive tal detalhe tinha sido alvo de observação quando foi realizado o convenio 
entre a Prefeitura Municipal de Maceió e a Universidade Federal de Alagoas. No entanto o Sr. 
Alder Flores ressaltou que em sua opinião as condições ambientais dos tabuleiros onde está 
inserido a CINAL deveriam ser extremamente favoráveis a implantação de aterros sanitários. A 
profa. Ana Maria Lopez questionou sobre a existência de dados publicados sobre as condições 
ambientais dos tabuleiros de Marechal Deodoro, que tais afirmações só poderiam ser feitas em 
cima de estudos. Diante de tais questionamentos, a superintendente da SLUM engenheira Rosa 
Tenório por decisão da Prefeitura de Maceió, solicitou que os estudos de seleção de áreas fosse 
ampliados, ou seja, que não ficasse restrito ao município de Maceió, estendendo-se não só para os 
Tabuleiros de Marechal Deodoro, mas sim para toda região metropolitana de Maceió, atingindo 
os municípios de Rio Largo, Santa Luzia, Marechal Deodoro, Satuba e Coqueiro Seco levando-se 
em conta os dois centros de massa de coleta de resíduos sólidos de Maceió (Ponta verde e 
Tabuleiro do Martins) para posterior análise comparativa a ser apresentado no relatório final. A 
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equipe do GERSRAD informou que tal ampliação demandaria mais tempo que o previsto no 
convenio, sendo necessário alterar a data de entrega do relatório final e que fosse realizado um 
termo aditivo ao convenio. Preocupado com o prazo de entrega do relatório o vereador Judson 
Cabral solicitou que mesmo sendo ampliado o estudo de seleção de áreas o GERSRAD deveria 
entregar um relatório parcial com as áreas selecionadas em Maceió. Foi lembrado que para as 
conclusões dos estudos de Maceió seria necessário a realização do sobrevôo as áreas selecionadas 
para calibração da base de dados digital e que esse ainda não havia sido liberado pela Prefeitura, 
pois o helicóptero estava em manutenção. Diante de tais questionamentos ficou decidido seria 
entregue um relatório parcial contendo os resultados de Maceió após a realização do sobrevôo e 
visitas de campo as áreas tendo sido prevista a sua entrega para o final de agosto. E a data do 
relatório final com as áreas de Maceió e as áreas da região metropolitana deveria ser fixada na 
nova proposta que o GERSRAD iria encaminhar a SLUM, apresentado os novos prazos e custos. 
Deu-se por encerrado o I Simpósio. 
  
Maceió, 03 de julho de 2003. 
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ATA DE II SIMPÓSIO DO GERSRAD E REPRESENTANTES DA PREFEITURA E DO 
ESTADO, EM 13.10.2003 

 
As 14:00 horas do dia 13 de outubro de 2003 realizou-se o II Simpósio de 

GERENCIAMENTO INTEGRADO PARA TRANSFERÊNCIA E DESTINO FINAL DOS 
RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS DE MACEIÓ, tendo como local o auditório do Ministério 
Público Estadual situado na cidade de Maceió, organizado pelo GERSRAD-UFAL. Estiveram 
presentes a esse evento, representantes de entidade de classes, presidentes de associações de 
bairros de Maceió, profissionais liberais, de representantes do poder executivo, legislativo e 
judiciário além da sociedade civil representada por estudantes, moradores da cidade, 
representantes de ONG, técnicos de órgãos públicos empresas privadas direta e indiretamente 
envolvidos com meio ambiente e dos catadores de lixo. Durante o Simpósio foram apresentados a 
proposta do plano de trabalho para elaboração do diagnóstico ambiental do atual vazadouro de 
Cruz das Almas, as diretrizes para o futuro aterro sanitário de Maceió e as áreas indicativas para 
implantação do futuro aterro sanitário de Maceió, tanto no próprio município quanto na região 
metropolitana. Após a apresentação dos resultados deu-se inicio as discussões, organizadas 
através de perguntas escritas dirigidas a mesa. Havia uma forte representatividade de catadores de 
lixo no Simpósio por isso as discussões foram concentradas, em sua maioria, para a inclusão 
social dos catadores do vazadouro de Cruz das Almas uma vez que o futuro aterro não terá 
catadores. Foram discutidas as ações previstas para absorver o trabalho dos catadores e a 
necessidade da realização do diagnóstico sócio ambiental do território onde está inserido o atual 
vazadouro. Outra preocupação foi com relação a possível contaminação do lençol freático por 
lixiviado no atual vazaduro e falta de monitoramento do mesmo. Foi explicado que está previsto 
tal monitoramento. O prof. Marcio Callado sugeriu que esta ação fosse imediata, que poderiam 
ser amostradas águas de poços existentes no entorno do vazadouro com periodicidade mensal e 
analisadas em laboratórios de qualificação comprovada, devendo essa ação ser de 
responsabilidade da Prefeitura. Com relação à localização do futuro aterro sanitário no município 
de Maceió foi bastante questionado e debatido o acesso e a influencia do fluxo de turismo, sendo 
sugerido que se fizesse um estudo de tráfego levando-se em conta o lado econômico, inclusive 
considerando áreas menores, mais próximas, para aterros com vida útil de 15 anos. Foi enfatizada 
a necessidade de se realizar as sondagens das áreas antes da tomada de decisão final. Deu-se por 
encerrado o II Simpósio as 19:15horas. 
  
Maceió, 13 de outubro de 2003. 
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REALIZAÇÃO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

- UFAL – 
 

GRUPO DE ESTUDOS DE TRATAMENTO 
 DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECUPERAÇÃO 

DE ÀREAS DEGRADADAS 
- GERSRAD - 

 
 

Professores: 
Ana Maria Queijeiro Lopez – QUI/UFAL 
Manoel Maia Nobre – GEO/UFAL 
Nélia Callado – CCT/UFAL 
Silvana Quintella – GEM/UFAL   
 
 
 
 
DATA: 03 de junho de 2003 (quinta feira) 
 
HORA: 13:00 às 18:00 horas 
 
LOCAL: Procuradoria Geral de Justiça 

Auditório do Ministério Público 
 
 
 
 
 

DEMAIS INFORMAÇOES 
 

UFAL: 214.1442 

 
 
Para: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Remetente: 
 
UFAL – Universidade Federal de Alagoas 
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GERENCIAMENTO 
INTEGRADO PARA 

TRANSFERÊNCIA E DESTINO 
FINAL DOS  RESÍDUOS 
SÓLIDOS  URBANOS DE 
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APRESENTAÇÃO 
 

O lixo coletado em Maceió 
(atualmente 1000 t/dia) tem sido, há mais de 
três décadas, depositado no vazadouro de 
Cruz das Almas, ocupando uma área de 
28ha, em condições impróprias que geram 
gases e lixiviado que favorecem a 
proliferação de vetores de doenças, 
degradam o meio ambiente e comprometem 
a qualidade de vida da população 
circunvizinha.  

Outro fator agrava a situação: a área 
do atual lixão chegou a exaustão, tendo 
condições de receber o lixo urbano por, no 
máximo, mais um ano. Tendo como exemplo 
a situação ambiental do atual vazadouro e 
sua escassez de área, a SLUM - 
Superintendência de Limpeza Urbana de 
Maceió – deparou-se com a necessidade de 
escolher uma nova área para disposição do 
lixo urbano da cidade, utilizando a 
tecnologia do aterro sanitário. 

A escolha de uma área para 
implantação de um aterro sanitário envolve 
critérios de ordens, econômicas e 
ambientais, e exige uma equipe técnica 
multidisciplinar.  

Dentro desse âmbito, foi efetuado um 
convênio entre a Prefeitura Municipal de 
Maceió e a Universidade Federal de 
Alagoas, visando desenvolver os seguintes 
estudos: 

a. Definição de 3 (três) áreas 
indicativas para implantação do futuro  
aterro sanitário de Maceió; 
b.  Plano de trabalho para elaboração 
do diagnóstico ambiental do atual 
vazadouro de Cruz das Almas; 
c.  Definição das diretrizes do projeto 
do futuro aterro sanitário de Maceió. 
 
 

OBJETIVOS 
 

O presente seminário tem como 
objetivo apresentar: 

 
• A metodologia utilizada e os 

critérios adotados para a seleção de áreas 
para implantação do aterro sanitário de 
Maceió, assim como discutir os 
resultados preliminares obtidos no 
desenvolvimento do trabalho. 

 
•  As diretrizes do plano de trabalho 

do diagnóstico ambiental da área 
degradada do atual vazadouro de Cruz 
das Almas. 

 
• As diretrizes do projeto do futuro 

aterro sanitário de Maceió. 
 
• Ouvir a comunidade para 

consideração de aspectos adicionais de 
seu interesse para término desta etapa 
dos trabalhos. 

PROGRAMAÇÃO 
 

  13:00 Abertura 
 
  13:15 Apresentação dos temas: 

.A problemática do lixo e o contexto ambiental 
do atual local de disposição de resíduos sólidos 
de Maceió (atual vazadouro de Cruz das Almas). 

 .Plano de trabalho para seu diagnóstico ambiental 
objetivando a recuperação da área e suas 
circunvizinhanças. 

 
  14:30 Coffee Break 

 
  14:45 Apresentação dos temas 

.Metodologia e critérios adotados para a seleção 
de áreas para implantação do aterro sanitário de 
Maceió com os resultados preliminares obtidos. 

 .Diretrizes do projeto do futuro 
aterro sanitário de Maceió. 

 
  16:00 Discussões 
 
  18:00 Encerramento 
 
 
  Explanação: 
 Grupo de Estudos de Tratamento de Resíduos 
Sólidos e Recuperação de Áreas Degradadas 

- GERSRAD – 
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REALIZAÇÃO 

 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS 

- UFAL – 
 

GRUPO DE ESTUDOS DE TRATAMENTO 
 DE RESÍDUOS SÓLIDOS E RECUPERAÇÃO 

DE ÀREAS DEGRADADAS 
- GERSRAD - 

 
 

Professores: 
Ana Maria Queijeiro Lopez – QUI/UFAL 
Nélia Callado – CCT/UFAL 
Silvana Quintella – GEM/UFAL   
 
 
 
 
DATA: 13 de outubro de 2003 (quinta feira) 
 
HORA: 13:00 às 18:00 horas 
 
LOCAL: Procuradoria Geral de Justiça 

Auditório do Ministério Público 
 
 
 
 
 

DEMAIS INFORMAÇOES 
 

UFAL: 214.1442 
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UFAL – Universidade Federal de Alagoas 
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APRESENTAÇÃO 
 
 

 
Diante da situação ambiental do 

vazadouro de Cruz das Almas, o qual 
suporta receber os resíduos sólidos de 
Maceió por no máximo mais um ano e meio, 
a SLUM -  de Limpeza Urbana de Maceió – 
deparou-se com a necessidade de escolher 
uma nova área para disposição do lixo 
urbano da cidade.  
 

Dentro desse âmbito, foi efetuado um 
convênio entre a Prefeitura Municipal de 
Maceió e a Universidade Federal de Alagoas 
(UFAL), visando atender os seguintes 
propósitos: 

 
a. Indicar 3 (três) áreas passíveis à 
implantação do futuro  aterro sanitário do 
município de Maceió; 
b.  Elaborar plano de trabalho para o 
diagnóstico ambiental do atual vazadouro 
de Cruz das Almas; 
c.  Definir diretrizes do projeto do 
futuro aterro sanitário de Maceió. 
 
 Os resultados desse trabalho foram 
apresentados à comunidade no primeiro 
SIMPÓSIO realizado em julho de 2003.  
 
 
 

 Durante esse SIMPÓSIO, setores 
da sociedade civil e governamental 
questionaram o fato do estudo não ter 
abrangido a região metropolitana 
meridional de Maceió. Dessa forma, 
visando atender esse questionamento, a 
Prefeitura Municipal de Maceió solicitou à 
UFAL que estendesse os estudos de 
seleção de áreas a essa região, cujos 
resultados hoje serão apresentados e 
discutidos. 
 
 

OBJETIVOS 
 

Este segundo SIMPÓSIO tem como 
objetivo: 

 
• Apresentar os resultados da 

ampliação dos estudos de seleção de 
áreas para implantação do aterro 
sanitário, para a região metropolitana 
meridional de Maceió, e coloca-los 
diante dos resultados previamente 
obtidos no município de Maceió. 

 
• Discutir com a comunidade 

aspectos adicionais de seu interesse 
para conclusão dos trabalhos. 

 
 
 
 
 

PROGRAMAÇÃO 
 

  13:00 Abertura 
 
  13:15 Apresentação (GERSRAD): 
• Áreas indicadas para implantação do 

aterro sanitário no município de 
Maceió. 

• Áreas indicadas para implantação do 
aterro sanitário na região 
metropolitana meridional. 

• Proposta de aterro sanitário adequado 
às áreas mais indicadas. 

• Conclusão do GERSRAD com 
relação aos requisitos para instalação 
e seleção de áreas do futuro aterro, e 
premissas para recuperação do 
vazadouro de Cruz das Almas. 

 
  15:15 Coffee Break 

 
  15:45 Discussões 

 Espaço aberto às discussões entre a 
comunidade e o corpo técnico (SLUM e 
UFAL) presente. 

 
  18:00 Encerramento 
   
 Grupo de Estudos de Tratamento de Resíduos 
Sólidos e Recuperação de Áreas Degradadas 
 

- GERSRAD – 
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ANEXO 4 – Base de dados digital 
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ALTITUDE 
Compilado por: Ana Paula Acioli de Alencar e Esdras de Lima Andrade a partir das Curvas de 
Nível contidas nas Cartas Topográficas da Região Nordeste do Brasil (formato digital):  IBGE, 
escala 1: 50 000 (1985) – Folhas: Rio Largo (SC. 25-V-C-I-3 – MI-1525-3) São Luís do 
Quitunde (SC.25-V-C-I-4 – MI-1525-4),  Pilar (SC.25-V-C-IV-1 – MI-1600-1) e Maceió (SC.25-
V-C-IV-2 – MI-1600-2).  
Conversão de Formatos: Ana Paula Acioli (*) de Alencar e Esdras de Lima Andrade. 
(*)Coordenadoria de Geoprocessamento da Secretaria Municipal de Controle e Convívio Urbano 
da Prefeitura Municipal de Maceió  – SMCCU - PMM 
Entrada e Edição de Dados: Esdras de Lima Andrade Software utilizado: Sistema de Análise 
Geo-Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro – SAGA-UFRJ e SPRING 3.6. 
Consistência da Base de Dados Digital: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran 
Mendes Guimarães Júnior. 
Diagramação e Toponímia: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Laboratório Responsável: Laboratório de Geoprocesamento Aplicado LGA/GEM – UFAL 
 

DADOS BÁSICOS 
Compilado por: Ana Paula Acioli de Alencar, Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima 
Andrade e Paulo Rolney Barros de Omena das Cartas Topográficas da Região Nordeste do Brasil 
(formato digital *.dgn):    IBGE, escala 1: 50 000 (1985) – Folhas: Rio Largo (SC. 25-V-C-I-3 – 
MI-1525-3) São Luís do Quitunde (SC.25-V-C-I-4 – MI-1525-4),  Pilar (SC.25-V-C-IV-1 – MI-
1600-1) e Maceió (SC.25-V-C-IV-2 – MI-1600-2).  
Conversão de Formatos: Ana Paula Acioli de Alencar 
Entrada e Edição de Dados: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Software utilizado: Sistema de Análise Geo-Ambiental da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – SAGA-UFRJ. 
Consistência da Base de Dados Digital: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran 
Mendes Guimarães Júnior. 
Diagramação e Toponímia: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Laboratório Responsável: Laboratório de Geoprocesamento Aplicado LGA/GEM – UFAL 
 

DECLIVIDADE 
Autora: Ana Paula Acioli de Alencar. Coordenadoria de Geoprocessamento da Secretaria 
Municipal de Controle e Convívio Urbano da Prefeitura Municipal de Maceió. SMCCU – PMM. 
Entrada e Edição de Dados: Ana Paula Acioli de Alencar Software utilizado: Sistema de 
Análise Geo-Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro. SAGA-UFRJ e SPRING 3.6. 
Consistência da Base de Dados Digital: Ana Paula Acioli de Alencar, Silvana Quintella 
Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran Mendes Guimarães Júnior. 
Diagramação e Toponímia: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Laboratório Responsável: Laboratório de Geoprocesamento Aplicado LGA/GEM – UFAL. 
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GEOLOGIA DE SUPERFICIE (LITOLOGIA) 
Compilado por: Esdras de Lima Andrade e Sinval Autran Mendes Guimarães Júnior: a) Cartas 
Geológicas da Bacia Sedimentar Sergipe - Alagoas: PETROBRÁS S.A. – DNPM, escala 1:50 
000 (1975) – Folhas: Rio Largo (SC.25-V-C-I-3) São Luís do Quitunde (SC.25-V-C-I-4), 
Marechal Deodoro (SC.25-V-C-IV-1) e Maceió (SC.25-V-C-IV-2), b) Cartas Topográficas da 
Região Nordeste do Brasil:  IBGE, escala 1: 50 000 (1985) – Folhas: Rio Largo (SC. 25-V-C-I-3 
– MI-1525-3) São Luís do Quitunde (SC.25-V-C-I-4 – MI-1525-4),  Pilar (SC.25-V-C-IV-1 – 
MI-1600-1) e Maceió (SC.25-V-C-IV-2 – MI-1600-2). 
Entrada e Edição de Dados: Esdras de Lima Andrade e Sinval Autran Mendes Guimarães Jr. 
Software utilizado: Sistema de Análise Geo-Ambiental da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – SAGA-UFRJ e SPRING 3.6. 
Conversão de Formatos: Esdras de Lima Andrade 
Consistência da Base de Dados Digital: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran 
Mendes Guimarães Junior. 
Diagramação e Toponímia: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Laboratório Responsável:  Laboratório de Geoprocesamento Aplicado LGA/GEM – UFAL 

 

GEOMORFOLOGIA 
Autores: Maria Hilde de Barros Góes, adaptado por: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e 
Sinval Autran Mendes Guimarães Júnior – 2003. 
Mapeamento Convencional: Esdras de Lima Andrade e Sinval Autran Mendes Guimarães 
Júnior (jul. 2002 – julh. 2003), com base na leitura e interpretação: a) Cartas Geológicas da Bacia 
Sedimentar Sergipe - Alagoas: PETROBRÁS S.A. – DNPM, escala 1:50 000 (1975) – Folhas: 
Rio Largo (SC.25-V-C-I-3) São Luís do Quitunde (SC.25-V-C-I-4), Marechal Deodoro (SC.25-
V-C-IV-1) e Maceió (SC.25-V-C-IV-2), b) Cartas Topográficas da Região Nordeste do Brasil:  
IBGE, escala 1: 50 000 (1985) – Folhas: Rio Largo (SC. 25-V-C-I-3 – MI-1525-3) São Luís do 
Quitunde (SC.25-V-C-I-4 – MI-1525-4),  Pilar (SC.25-V-C-IV-1 – MI-1600-1) e Maceió (SC.25-
V-C-IV-2 – MI-1600-2), c) Cobertura Aerofotogramétrica da Cruzeiro do Sul S/A, (1965), escala 
1:60.000, d) Imagem de Satélite Landsat – 5 – TM, composição colorida – INPE - 05/06/1990 e 
da Fotoimagem pancromática – Landast TM-7 (2000), acervo LGA-GEM-CCEN-UFAL, ambas 
na escala 1: 50.000 e) Mapeamento Convencional e Cartograma Digital de Geomorfologia do 
Projeto Análise Ambiental de Municípios por Georprocessamento: Maceió e  área de influência 
(Fase 1: Fl. Maceió e Fase 2: Fl. Pilar). Maceió (Al) – LGA-GEM-CCEN-UFAL – 1992 – 1996, 
elaborado por Jovesi de Almeida Costa e Maria Hilde de Barros Goes e f) trabalhos de campo 
realizados no 1º trimestre de 2002 e em junho de 2003.  
Captura de Dados: Via scanner A0 (75 dpi`s com resolução espacial de 25 metros). 
Entrada e Edição de Dados: Esdras de Lima Andrade e Sinval Autran Mendes Guimarães 
Júnior, a partir do Sistema de Análise Geo-Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– SAGA-UFRJ (versão 1.98) com base no Cartograma Digital de Geomorfologia do Projeto 
Análise Ambiental de Municípios por Georprocessamento: Maceió e sua área de influência (Fase 
1: Fl. Maceió e Fase 2: Fl. Pilar). Maceió (Al) – LGA-GEM-CCEN-UFAL – 1992 – 1996, 
elaborado por Jovesi de Almeida Costa e Maria Hilde de Barros Goes e no Mapeamento 
Convencional da parte norte do município elaborado por Maria Hilde de Barros Goes e Sinval 
Autran Mendes Guimarães Júnior. Software utilizado: Sistema de Análise Geo-Ambiental da 
Universidade Federal do Rio de Janeiro – SAGA-UFRJ. 
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Consistência da Base de Dados Digital: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran 
Mendes Guimarães Júnior. 
Diagramação e Toponímia: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Laboratório Responsável: Laboratório de Geoprocesamento Aplicado LGA/GEM – UFAL 
 

MACROMODELADOS 
Compilado por: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran Mendes Guimarães 
Júnior, a partir do Sistema de Análise Geo-Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
– SAGA-UFRJ (versão 1.98) com base na análise integrada Cartogramas Digitais Simples de 
Altitude, Declividade Litologia e Geomorfologia do Município de Maceió – resolução espacial de 
25m (jun-jul./2003). Referências: a) Cartas Topográficas da Região Nordeste do Brasil: IBGE, 
escala 1:50000 (1985) – Folhas: Rio Largo (SC. 25-V-C-I-3 – MI-1525-3) São Luís do Quitunde 
(SC.25-V-C-I-4 – MI-1525-4),  Pilar (SC.25-V-C-IV-1 – MI-1600-1) e Maceió (SC.25-V-C-IV-2 
– MI-1600-2). b) Cartas Geológicas da Bacia Sedimentar Sergipe - Alagoas: PETROBRÁS S.A. 
– DNPM, escala 1:50000 (1975) – Folhas: Rio Largo (SC.25-V-C-I-3) São Luís do Quitunde 
(SC.25-V-C-I-4), Marechal Deodoro (SC.25-V-C-IV-1) e Maceió (SC.25-V-C-IV-2) e c) Mapa 
Geomorfológico e de Avaliação do Relevo do Projeto Radambrasil – Levantamento dos Recursos 
Naturais – vol. 30 - folha Aracaju/Recife SC.24/24, escala 1:1000000  (1983). 
Entrada e Edição de Dados: Esdras de Lima Andrade e Sinval Autran Mendes Guimarães 
Júnior. Software utilizado: Sistema de Análise Geo-Ambiental da Universidade Federal do Rio 
de Janeiro – SAGA-UFRJ. 
Consistência da Base de Dados Digital: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran 
Mendes Guimarães Júnior. 
Diagramação e Toponímia: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Laboratório Responsável: Laboratório de Geoprocesamento Aplicado LGA/GEM – UFAL 
 

PROFUNDIDADE DO NÍVEL ESTÁTICO 
Autor: Manoel de Melo Maia Nobre. 
Integralização das faixas de NE com Curvas de Nível: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros, 
utilizando o sofware SAGA- UFRJ. 
Entrada e Edição de Dados: Cristiano André Soares Barbosa Ferreira  
Conversão de Formatos: Faixas de Nível Estático: Esdras de Lima Andrade 
Consistência da Base de Dados Digital: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran 
Mendes Guimarães Júnior. 
Diagramação e Toponímia: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Laboratório Responsável: Laboratório de Geoprocesamento Aplicado LGA/GEM – UFAL 
 

PROXIMIDADE PARA REDE VIÁRIA 2000 
Autora: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros. 
Entrada e Edição de Dados: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Paulo Rolney Barros de 
Omena, a partir do Cartograma Digital Dados Básicos do Município de Maceió e Região 
Metropolitana – resolução espacial de 25m (jun-jul./2003) Alagoas – Grupo de Estudos de 
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Resíduos Sólidos e Recuperação de Áreas Degradadas - GERSRAD (Convênio PMM – UFAL). 
Software utilizado: Sistema de Análise Geo-Ambiental da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – SAGA-UFRJ. 
Consistência da Base de Dados Digital: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran 
Mendes Guimarães Júnior. 
Diagramação e Toponímia: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Laboratório Responsável: Laboratório de Geoprocesamento Aplicado LGA/GEM – UFAL 
 

PROXIMIDADE DE SÍTIOS URBANOS E INDUSTRIAIS 
Autora: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Esdras de Lima Andrade 
Entrada e Edição de Dados: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros, a partir do Cartograma 
Digital de Uso do Solo e Cobertura Vegetal do Município de Maceió e Região Metropolitana – 
resolução espacial de 25m (jun-jul./2003) Alagoas – Grupo de Estudos de Resíduos Sólidos e 
Recuperação de Áreas Degradadas - GERSRAD (Convênio PMM – UFAL). 
Consistência da Base de Dados Digital: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran 
Mendes Guimarães Júnior. 
Diagramação e Toponímia: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Apoio Técnico: Laboratório de Geoprocesamento Aplicado do Departamento de Geografia, 
Instituto de Geociências do Centro de Ciências Matemáticas e da Natureza da Universidade 
Federal do Rio de Janeiro – LAGEOP – DEGEO – IGEO – CCMN - UFRJ 
Laboratório Responsável: Laboratório de Geoprocesamento Aplicado LGA/GEM – UFAL 
 

PROXIMIDADE PARA A REDE DE DRENAGEM 
Autores: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros, Nélia Callado, Ana Maria Quejeiro Lopez e 
Sinval Autran Mendes Guimarães Junior. 
Entrada e Edição de Dados: Alex Nazário Silva Oliveira e Paulo Rolney Barros de Omena 
Software utilizado: Sistema de Análise Geo-Ambiental da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro – SAGA-UFRJ. 
Consistência da Base de Dados Digital: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran 
Mendes Guimarães Júnior. 
Diagramação e Toponímia: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Laboratório Responsável: Laboratório de Geoprocesamento Aplicado LGA/GEM – UFAL 

 

RESTRIÇÕES LEGAIS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 
Compilado e adaptado por: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros, Nélia Henriques Callado, 
Ana Maria Quejeiro Lopez, Sinval Autran Mendes Guimarães Júnior, Alex Nazário Silva 
Oliveira, Esdras de Lima Andrade, Paulo Rolney Barros de Omena do Relatório Técnico/2000 – 
Resíduos Sólidos, Seleção de Nova Área  para a Destinação Final. Coordenadora: Regina Coeli 
C. Marques (cópia heliográfica: cartas topográficas do município de Maceió – escala 1: 25 000). 
Conversão de Formatos: Esdras de Lima Andrade Software utilizado: Sistema de Análise Geo-
Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro – SAGA-UFRJ. 
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Consistência da Base de Dados Digital: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran 
Mendes Guimarães Júnior. 
Diagramação e Toponímia: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Laboratório Responsável: Laboratório de Geoprocesamento Aplicado LGA/GEM – UFAL. 
 

USO E COBERTURA VEGETAL 2000 
Autores: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros, Sinval Autran Mendes Guimarães Júnior, Alex 
Nazário Silva Oliveira e Paulo Rolney Barros de Omena, e Esdras Lima Andrade. 
Mapeamento  convencional: Sinval Autran Mendes Guimarães Júnior, Anderson Clóvis Lúcio 
da Silva e Júlio César Oliveira de Souza, a partir da leitura e interpretação da Imagem de Satélite 
Landsat – 5 – TM, composição colorida – INPE - 05/06/1990, atualizadas por trabalhos de campo 
em maio - junho de 2003, tendo como base as Cartas Topográficas da Região Nordeste do Brasil:  
IBGE, escala 1: 50 000 (1985) – Folhas: Rio Largo (SC. 25-V-C-I-3 – MI-1525-3) São Luís do 
Quitunde (SC.25-V-C-I-4 – MI-1525-4),  Pilar (SC.25-V-C-IV-1 – MI-1600-1) e Maceió (SC.25-
V-C-IV-2 – MI-1600-2) (meio analógico). 
 Entrada e Edição de Dados : Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade, Paulo 
Rolney Barros de Omena.e Sinval Autran Mendes Guimarães Júnior, com base na Fotoimagem - 
Landsat TM-7 (2000), acervo LGA-GEM-CCEN-UFAL, escala 1: 50.000, atualizadas por 
trabalhos de campo em maio e junho de 2003,  tendo como referência o Cartograma Digital de 
Uso do Solo e Cobertura Vegetal do Projeto Análise Ambiental de Municípios por 
Georprocessamento: Maceió e sua área de influência (Fase 1: Fl. Maceió e Fase 2: Fl. Pilar). 
Maceió (Al) – LGA-GEM-CCEN-UFAL – 1992 – 1996, elaborado por Silvana Quintella 
Cavalcanti Calheiros e Vínicius Nobre Lages. Software utilizado: Sistema de Análise Geo-
Ambiental da Universidade Federal do Rio de Janeiro – SAGA-UFRJ. 
Conversão de Formatos: Alex Nazário Silva Oliveira e Esdras de Lima Andrade. 
Consistência da Base de Dados Digital: Silvana Quintella Cavalcanti Calheiros e Sinval Autran 
Mendes Guimarães Júnior. 
Diagramação e Toponímia: Alex Nazário Silva Oliveira, Esdras de Lima Andrade e Paulo 
Rolney Barros de Omena. 
Laboratório Responsável: Laboratório de Geoprocesamento Aplicado LGA/GEM – UFAL 
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ANEXO 5 – Resoluções do CONAMA 
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 004, de 09 de outubro de 1995  

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II, do artigo 2º, da Lei nº 6.938, de 31 de agosto, em conformidade com o artigo 18 do Decreto nº 
1.205, de 1º de agosto de 1994, e de acordo com o artigo 1º do Decreto nº 97.802, de 05 de junho de 
1989, e  

Considerando que o artigo 43, da seção V, do capítulo II, do título III, da Lei nº 7.565, de 19 de dezembro 
de 1986, estabelece que as propriedades vizinhas dos aeródromos e as instalações de auxílio à 
navegação aérea estão sujeitas a restrições especiais;  

Considerando que o parágrafo 1º, do artigo 46, do capítulo IX, da Portaria nº 1.141/GM5, de 8 de 
dezembro de 1987, estabelece o conceito de "Implantação de Natureza Perigosa" e determina a sua 
proibição nas Áreas de Aproximação e Áreas de Transição dos Aeródromos e Helipontos;  

Considerando que mesmo com a diminuição do número total de incidentes e/ou acidentes aéreos nos 
últimos anos aumentou a incidência de colisão de aeronaves com pássaros;  

Considerando que a crescente proliferação de áreas degradadas e com deficiência de saneamento 
básico próximo aos aeroportos propicia a incidência e permanência de aves nestas áreas;  

Considerando a necessidade de legislação específica que proteja a áreas de entorno do aeródromo 
quanto à implantação de atividades de natureza perigosa que sirvam como foco de atração de aves;  

Considerando ainda que a Organização Internacional da Aviação Civil - OACI recomenda que não sejam 
estabelecidas atividades atrativas de pássaros nas áreas de entorno dos aeroportos, resolve:  

Art. 1º São consideradas "Área de Segurança Aeroportuária - ASA" as áreas abrangidas por um 
determinado raio a partir do "centro geométrico do aeródromo", de acordo com seu tipo de operação, 
divididas em 2 (duas) categorias: 

I - raio de 20 km para aeroportos que operam de acordo com as regras de vôo por instrumento (IFR); e  

II - raio de 13 km para os demais aeródromos.  

Parágrafo único. No caso de mudança de categoria do aeródromo, o raio da ASA deverá se adequar à 
nova categoria.  

Art. 2º Dentro da ASA não será permitida implantação de atividades de natureza perigosa, entendidas 
como "foco de atração de pássaros", como por exemplo, matadouros, cortumes, vazadouros de lixo, 
culturas agrícolas que atraem pássaros, assim como quaisquer outras atividades que possam 
proporcionar riscos semelhantes à navegação aérea.  

Art. 3º As atividades de natureza perigosa já existentes dentro da ASA deverão adequar sua operação de 
modo a minimizar seus efeitos atrativos e/ou de risco, em conformidade com as exigências normativas de 
segurança e/ou ambientais, em prazo de 90 (noventa) dias, a partir da publicação desta Resolução.  

Art. 4º De acordo com as características especiais de um determinado aeródromo a área da ASA poderá 
ser alterada pela autoridade aeronáutica competente.  

Art. 5º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001, de 23 de janeiro de 1986  

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - IBAMA, no uso das atribuições que lhe confere o 
artigo 48 do Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, para efetivo exercício das responsabilidades que 
lhe são atribuídas pelo artigo 18 do mesmo decreto, e Considerando a necessidade de se estabelecerem 
as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e implementação 
da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, 
RESOLVE:  

Artigo 1º - Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das 
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria ou 
energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:  

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

II - as atividades sociais e econômicas;  

III - a biota;  

IV - as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;  

V - a qualidade dos recursos ambientais.  

Artigo 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto 
ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual competente, e do IBAMA e em 
caráter supletivo, o licenciamento de atividades modificadoras do meio ambiente, tais como:  

I - Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;  

II - Ferrovias;  

III - Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;  

IV - Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-Lei nº 32, de 18.11.66;  

V - Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;  

VI - Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;  

VII - Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos, 
acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e 
irrigação, retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, 
diques;  

VIII - Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);  

IX - Extração de minério, inclusive os da classe II, definidas no Código de Mineração;  

X - Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;  

Xl - Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;  
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XII - Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos, cloroquímicos, 
destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);  

XIII - Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;  

XIV - Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100 hectares ou menores, 
quando atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;  

XV - Projetos urbanísticos, acima de 100ha. ou em áreas consideradas de relevante interesse ambiental 
a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;  

XVI - Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.  

Artigo 3º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo RIMA, a serem 
submetidos à aprovação do IBAMA, o licenciamento de atividades que, por lei, seja de competência 
federal.  

Artigo 4º - Os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do SISNAMA deverão compatibilizar 
os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das atividades 
modificadoras do meio ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos por esta Resolução e 
tendo por base a natureza o porte e as peculiaridades de cada atividade.  

Artigo 5º - O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e 
objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes 
gerais:  

I - Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a 
hipótese de não execução do projeto;  

II - Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação e 
operação da atividade ;  

III - Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos, 
denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na qual 
se localiza;  

IV - Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de 
influência do projeto, e sua compatibilidade.  

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual 
competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas 
peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os 
prazos para conclusão e análise dos estudos.  

Artigo 6º - O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades técnicas:  

I - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa descrição e análise dos recursos 
ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área, 
antes da implantação do projeto, considerando:  

a) o meio físico - o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia, os 
tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes 
atmosféricas;  
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b) o meio biológico e os ecossistemas naturais - a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras da 
qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de 
preservação permanente;  

c) o meio sócio-econômico - o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-economia, destacando 
os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência 
entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.  

II - Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação, previsão 
da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os 
impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo 
prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades cumulativas e 
sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais.  

III - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de controle e 
sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas.  

IV - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e negativos, 
indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.  

Parágrafo Único - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual 
competente; ou o IBAMA ou quando couber, o Município fornecerá as instruções adicionais que se 
fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área.  

Artigo 7º - O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não 
dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente pelos 
resultados apresentados.  

Artigo 8º - Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e custos referentes á 
realização do estudo de impacto ambiental, tais como: coleta e aquisição dos dados e informações, 
trabalhos e inspeções de campo, análises de laboratório, estudos técnicos e científicos e 
acompanhamento e monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5 
(cinco) cópias,  

Artigo 9º - O relatório de impacto ambiental - RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto 
ambiental e conterá, no mínimo:  

I - Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais, planos 
e programas governamentais;  

II - A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada um 
deles, nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias primas, e mão-de-obra, as 
fontes de energia, os processos e técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de 
energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;  

III - A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do projeto;  

IV - A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade, 
considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando 
os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;  

V - A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes 
situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização;  
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VI - A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos 
negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado;  

VII - O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;  

VIII - Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem geral).  

Parágrafo único - O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a sua compreensão. As 
informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas por mapas, cartas, quadros, 
gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo que se possam entender as vantagens e 
desvantagens do projeto, bem como todas as conseqüências ambientais de sua implementação.  

Artigo 10 - O órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município terá um prazo para 
se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado.  

Parágrafo único - O prazo a que se refere o caput deste artigo terá o seu termo inicial na data do 
recebimento pelo órgão estadual competente ou pela SEMA do estudo do impacto ambiental e seu 
respectivo RIMA.  

Artigo 11 - Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo interessado o RIMA será 
acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados, nos centros de 
documentação ou bibliotecas da SEMA e do órgão estadual de controle ambiental correspondente, 
inclusive o período de análise técnica,  

§ 1º - Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação direta com o projeto, receberão 
cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação,  

§ 2º - Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do RIMA, o órgão 
estadual competente ou o IBAMA ou, quando couber o Município, determinará o prazo para recebimento 
dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre que julgar 
necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e seus 
impactos ambientais e discussão do RIMA,  

Artigo 12 - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

(Alterada pela Resolução nº 011/86)  

(Vide item I - 3º da Resolução 005/87)  
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001-A, de 23 de janeiro de 1986  

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe confere o 
inciso II do artigo 7º do Decreto nº 88.351, de 1º de junho de 1983, alterado pelo Decreto nº 91.305, de 3 
de junho de 1985, e o artigo 48 do mesmo diploma legal, e considerando o crescente número de cargas 
perigosas que circulam próximas a áreas densamente povoadas, de proteção de mananciais, 
reservatórios de água e de proteção do ambiente natural, bem como a necessidade de se obterem níveis 
adequados de segurança no seu transporte, para evitar a degradação ambiental e prejuízos à saúde, 
RESOLVE:  

Art. 1º - Quando considerado conveniente pelos Estados, o transporte de produtos perigosos, em seus 
territórios, deverá ser efetuado mediante medidas essenciais complementares às estabelecidas pelo 
Decreto nº 88.821, de 6 de outubro de1983.  

Art. 2º - Os órgãos estaduais de meio ambiente deverão ser comunicados pelo transportador de produtos 
perigosos, com a antecedência mínima de setenta e duas horas de sua efetivação, a fim de que sejam 
adotadas as providências cabíveis.  

Art. 3º - Na hipótese de que trata o artigo 1º, o CONAMA recomendo aos órgãos estaduais de meio 
ambiente que definam em conjunto com os órgãos de trânsito, os cuidados especiais a serem adotados.  

Art. 4º - A presente Resolução, entra em vigor na data de sua publicação. 
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RESOLUÇÃO CONAMA Nº 010, de 14 de dezembro de 1988 

O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA, no uso das atribuições que lhe confere o 
Artigo 8º da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, e o Artigo 7º do Decreto nº 88.351, de lº de junho de 
1983, RESOLVE:  

Art 1º - As Áreas de Proteção Ambiental - APA'S são unidades de conservação, destinadas a proteger e 
conservar a qualidade ambiental e os sistemas naturais ali existentes, visando a melhoria da qualidade 
de vida da população local e também objetivando a proteção dos ecossistemas regionais.  

Art. 2º - Visando atender aos seus objetivos, as APA'S terão sempre um zoneamento ecológico-
econômico.  

Parágrafo Único - O zoneamento acima referido estabelecerá normas de uso, de acordo com as 
condições locais bióticas, geológicas, urbanísticas, agro-pastoris, extrativistas, culturais e outras.  

Art. 3º - Qualquer que seja a situação dominial de sua área, a mesma poderá fazer parte de uma APA.  

§ 1º - Se houver na área decretada outra unidade de conservação, de manejo, ou outras situações 
especiais de proteção ambiental, administradas efetivamente pelo Poder Público, as mesmas serão 
consideradas como zonas de usos especiais  

§ 2º - Em relação às atividades antrópicas realizadas nas zonas especiais, a administração da APA terá 
sempre ação supletiva, para assegurar que os objetivos previstos na Lei 6.902/81, sejam mantidos.  

Art. 4º - Todas as APA'S deverão ter zona de vida silvestre nas quais será proibido ou regulado o uso dos 
sistemas naturais.  

§ 1º - As Reservas Ecológicas públicas ou privadas, assim consideradas de acordo com o Decreto 
Federal nº 89.336, de 31 de janeiro de 1984, e outras áreas com proteção legal equivalente, existentes 
em Território das APA'S, constituirão as Zonas de Preservação de Vida Silvestre. Nela serão proibidas as 
atividades que importem na alteração antrópica da biota.  

§ 2º - Serão consideradas como Zona de Conservação da Vida Silvestre as áreas nas quais poderá ser 
admitido um uso demorado e auto-sustentado da biota, regulado de modo a assegurar a manutenção dos 
ecossistemas naturais.  

Art. 5º - Nas APA'S onde existam ou possam existir atividades agrícolas ou pecuárias, haverá Zona de 
Uso Agro-pecuário, nas quais serão proibidos ou regulados os usos ou práticas capazes de causar 
sensível degradação do meio ambiente.  

§ 1º - Para os efeitos desta Resolução, não é admitida nessas Zonas a utilização de agrotóxicos e outros 
biocidas que ofereçam riscos sérios na sua utilização, inclusive no que se refere ao seu poder residual. O 
IBAMA relacionará as classes de agrotóxicos de uso permitido nas APA'S.  

§ 2º - O cultivo da terra será feito de acordo com as práticas de conservação do solo recomendadas 
pelos órgãos oficiais de extensão agrícola.  

§ 3º - Não será admitido o pastoreio excessivo, considerando-se como tal aquele capaz de acelerar 
sensivelmente os processos de erosão.  
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Art. 6º - Não são permitidas nas APA'S as atividades de terraplanagem, mineração, dragagem e 
escavação que venham a causar danos ou degradação do meio ambiente e/ou perigo para pessoas ou 
para a biota.  

Parágrafo Único - As atividades acima referidas, num raio mínimo de 1.000 (mil) metros no entorno de 
cavernas, corredeiras, cachoeiras, monumentos naturais, testemunhos geológicos e outras situações 
semelhantes, dependerão de prévia aprovação de estudos de impacto ambiental e de licenciamento 
especial, pela entidade administradora da APA.  

Art. 7º - Qualquer atividade industrial potencialmente capaz de causar poluição, além da licença 
ambiental prevista na Lei nº 6.938 de 31 de agosto de 1981, deverá também ter uma licença especial 
emitida pela entidade administradora da APA.  

Art. 8º - Nenhum projeto de urbanização poderá ser implantado numa APA , sem a prévia autorização de 
sua entidade administradora. que exigirá:  

a) Adequação com o zoneamento ecológico-econômico da área;  

b) Implantação de sistema de coleta e tratamento de esgotos;  

c) Sistema de vias públicas sempre que possível e curvas de nível e rampas suaves com galerias de 
águas pluviais;  

d) 1otes de tamanho mínimo suficiente para o plantio de árvores em pelo menos 20% da área do terreno;  

e) Programação de plantio de áreas verdes com uso de espécies nativas;  

f) Traçado de ruas e lotes comercializáveis com respeito à topografia com inclinação inferior a 10%.  

Art. 9º' - Nos loteamentos rurais, os mesmos deverão ser previamente aprovados pelo INCRA e pela 
entidade administradora das APA'S.  

Parágrafo Único - A entidade administradora da APA poderá exigir que a área que seria destinada, em 
cada lote, à Reserva legal para a defesa da floresta nativa e áreas naturais, fique concentrada num só 
lugar, sob a forma de condomínio formado pelos proprietários dos lotes.  

Art. 10º - A vigilância da APA poderá ser efetuada mediante termo de acordo, entre a entidade 
administradora do Poder Público e organizações não governamentais aptas a colaborar e de reconhecida 
idoneidade técnica e financeira.  

Art. 11º - Esta Resolução entra em vigor na data da sua publicação.  
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ANEXO 6 – Leis 6061/1998 e 4952/2000 
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ANEXO 7 – Recomendações internacionais 
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ANEXO 8 – Publicações de jornais 
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ANEXO 9 – Sondagens Geotécnicas 
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AS09 – PONTO 1 
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AS9 – PONTO 2 
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AS9 – PONTO 3 
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AS12 – PONTO 1 
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AS12 – PONTO 2 
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AS12 – PONTO 3 
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AS12 – PONTO 4 
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AMS3 – PONTO 1 

 



 

 

240

AMS3 – PONTO 2 
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 A seguir são apresentadas as Tabelas 1 e 2, as quais correlacionam 

taxa de trabalho com números de golpes (SPT). 

 

 


