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RESUMO 
 
 

O gerenciamento de resíduos sólidos urbanos é um tema que, atualmente, está no centro da 
agenda ambiental. O tratamento e a disposição final dos resíduos sólidos vêm trazendo 
preocupação para a sociedade, principalmente, para os países em desenvolvimento, visto que 
a geração dos resíduos vem aumentando, vertiginosamente, e não tem sido acompanhada 
pelas ações governamentais, sendo que, ainda hoje, grande parte destes resíduos não tem 
tratamento nem disposição adequados. Historicamente, existem três formas básicas adotadas 
pela sociedade urbana para disposição de resíduos sólidos: lixão ou vazadouro, aterro 
controlado e aterro sanitário. A disposição do “lixo” em lixões é altamente poluidora e prejudicial 
ao meio ambiente, já que resultam da simples descarga do lixo a céu aberto. Os aterros 
controlados diferenciam-se dos lixões apenas pelo fato do lixo não ficar exposto a céu aberto, 
por ser periodicamente coberto com terra. O aterro sanitário é um método indispensável para 
disposição final dos Resíduos Sólidos, pois, além de possuir tecnologia consagrada, garantias 
ambientais, baixos custos e flexibilidade operacional, é o método mais adequado para o 
descarte dos resíduos no solo. Nesse contexto, o objetivo da pesquisa foi realizar um 
levantamento bibliográfico sobre os impactos socioambientais causados pela disposição final 
inadequada dos resíduos sólidos. Observou-se que essa técnica consiste, basicamente, na 
compactação dos resíduos no solo, na forma de camadas que são periodicamente cobertas 
com terra ou material inerte. Ainda que, sendo o método sanitário mais simples de destinação 
final de resíduos sólidos, o aterro sanitário exige cuidados especiais e técnicas específicas a 
serem seguidas, desde a seleção e preparo da área até sua operação e monitoramento. A 
partir do levantamento de dados, verificou-se que o panorama brasileiro quanto a unidades de 
disposição final do lixo nos anos de 2000 e 2008 mostra que o número de lixões de 2008 
diminui em relação a 2000, em relação aos aterros sanitários e controlados ocorreu um 
aumento de 2000 para 2008 (IBGE, 2009). Segundo dados de 2008, a maioria dos municípios 
brasileiros (99,96%) têm serviços de manejo de Resíduos Sólidos, sendo que mais da metade 
desses municípios (50,75%) dispõem os resíduos em vazadouros; 22,54% em aterros 
controlados e 27,68% em aterros sanitários. Esses dados apontam que 3,79% dos municípios 
têm unidade de compostagem de resíduos orgânicos; 11,56% têm unidade de triagem de 
resíduos recicláveis e 0,61% têm unidade de tratamento por incineração. Conclui-se portanto 
que, a prática do descarte inadequado provoca consequências danosas aos meios físico, 
biótico e socioeconômico, repercutindo na saúde pública e bem estar dos indivíduos. Palavras-
chave: Impacto. Degradação ambiental. Resíduos sólidos. 


