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RESUMO
O município de Amargosa – Bahia, localizado no Recôncavo Sul
Baiano, tem como principal destino dos seus resíduos sólidos e de
serviços de saúde uma área localizada às margens da rodovia
Amargosa / Milagres, a 10 km da sede. Em setembro de 2009,
iniciou-se a construção de um aterro controlado na perspectiva de
amenizar os impactos causados pelo lixo. Por ser uma intervenção
relativamente recente, o projeto de implantação do aterro controlado
do município de Amargosa apresenta necessidade de estudos
capazes de identificar os possíveis impactos que afetam essa área,
bem como analisar as principais relações socioambientais entre os
catadores e o aterro.
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Baiano, whose main target of their solid waste and health services
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landfill with a view to mitigate the impacts caused by waste. Being
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Introdução
Tendo em vista que um dos mais graves problemas ambientais enfrentados pela humanidade é a
disposição final dos resíduos sólidos produzidos em áreas urbanas, Russo (2003) destaca que:
Os problemas causados pelos resíduos sólidos são tão velhos quanto a humanidade,
apesar de nos primórdios não haver grandes problemas a resolver porque o homem era
nómada, havia muito espaço e o número escasso. Entretanto começaram a sedentarizarse, formando as tribos, vilas e cidades e é precisamente esta característica já milenar
gregária do homem, que traz consigo problemas de ordem ambiental, pois não havendo
conhecimentos e, por conseguinte, hábitos de higiene, os rios e lagos são poluídos com
esgotos e resíduos (RUSSO, 2003, p.7)

Na perspectiva de mitigar os impactos causados pelo destino inadequado do lixo, a legislação
ambiental apresenta a possibilidade de implantação de aterros controlados e aterros sanitários. Os aterros
sanitários são definidos como “técnica de disposição de resíduos sólidos no solo, sem causar danos ou
riscos à saúde pública e à segurança, minimizando os impactos ambientais” (IPT, 1995).
De acordo com o Art. 3º da Resolução nº 404, de 11 de novembro de 2008,

Nos aterros sanitários de pequeno porte abrangidos por esta Resolução é admitida a
disposição final de resíduos sólidos domiciliares, de resíduos de serviços de limpeza
urbana, de resíduos de serviços de saúde, bem como de resíduos sólidos provenientes de
pequenos estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços
(CONAMA, 2008)

No caso específico do município de Amargosa, dada a sua limitação econômica, optou-se pelo
aterro controlado, que se constitui em áreas de antigos lixões que passaram por um processo de
isolamento do entorno para minimizar os efeitos do chorume gerado, além da canalização deste chorume
para tratamento adequado, remoção dos gases produzidos em diferentes profundidades do aterro,
recobrimento das células expostas na superfície, compactação adequada, e gerenciamento do recebimento
de novos resíduos.
O aterro controlado do município de Amargosa foi escolhido como cenário desta pesquisa por se
constituir em uma área que apresenta considerável necessidade de estudos técnicos. Dessa forma, na
primeira fase desta pesquisa, aplicou-se uma matriz de observação, com vistas a identificar os aspectos
legais que foram contemplados e os que ainda estão pendentes na construção do aterro de Amargosa.
Na segunda fase da pesquisa foram realizadas entrevistas com alguns catadores. Utilizou-se um
questionário socioeconômico com objetivo de conhecer a relação dessas pessoas com o aterro. A partir
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das pesquisas de campo, realizaram-se a sistematização e análise dos dados coletados concluindo-se,
assim, a análise técnica e socioambiental do aterro controlado do município de Amargosa-BA.

Localização e Descrição da Área do Município de Amargosa
O município de Amargosa faz parte da Região Econômica do Recôncavo Sul e da Microrregião
Geográfica de Jequié (figura 1). Pertence à bacia hidrográfica do rio Jequiriçá, a noroeste faz limite com
Elísio Medrado, a leste com São Miguel das Matas, a sudoeste com Laje, ao sul com Ubaíra e a oeste com
os municípios de Brejões e Milagres.

Figura 1. Estado da Bahia – Mesorregião Centro Sul Baiano, 2000.

Fonte: Atlas Escolar da Bahia, 2000.
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A área da unidade territorial corresponde a 463,181 km². A população residente no município é de
34.351 habitantes, sendo 24.891 na área urbana e 9.460 na área rural (censo demográfico IBGE, 2010).
Ainda conforme dados do Censo 2010, a densidade demográfica é de 74,16 hab/km². Situada a 400
metros acima do nível do mar, suas coordenadas geográficas tendo como referência a sede da Prefeitura
Municipal são, 13º 01’ 49” S e 39º 35’ 51” W (figura 2).

Figura 2. Localização do município de Amargosa-BA

Fonte: Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI, 2002.

A sede do município de Amargosa dista cerca de 240 km de Salvador, sua acessibilidade, tem como
alternativa uma viagem pela BR-324 e BR-101 até Santo Antônio de Jesus. No entroncamento de Santo
Antônio de Jesus, dirigi-se por 40 km pela BA-046, numa rodovia extremamente sinuosa. Caso prefira
um deslocamento via BR-324, seguindo pela BR-116, o viajante percorrerá aproximadamente 270 km.
Outra forma de acesso é possível pela travessia da Baía de Todos os Santos. Na chegada ao terminal de
Bom Despacho, segue-se pela rodovia estadual BA-001 até a entrada da BR-101 em Santo Antônio de
Jesus.
Entrelaçando • Nº. 5. Ano III (2012) • p. 118-134 • Jan./Abril • ISSN 2179.8443

CERBATO e ARGOLO. Análise Técnica e Socioambiental do Aterro Controlado do Município de Amargosa-Ba
123

Quanto aos aspectos físico-naturais, a região do município de Amargosa situa-se numa área de
transição climato-botânica. A leste encontra-se a zona da mata litorânea – mais úmida - caracterizada pela
presença do tabuleiro pré-litorâneo e a noroeoeste – mais árido – encontra-se o pediplano sertanejo1
pontilhado por relevos residuais do tipo inselbergs2. Trata-se, portanto, de uma região que está na
interface entre duas unidades distintas de paisagem. A zona de contato também é conhecida como beiracampo, pois está localizada entre a mata fina e as caatingas. A cidade e seu entorno situam-se no topo de
um planalto cristalino, profundamente dissecado por efeito da influência do clima tropical sub-úmido,
bordejada por serras e maciços montanhosos.

Resultados e Discussão
O aterro controlado3 do município de Amargosa encontra-se localizado a aproximadamente 10 km
da sede, às margens da rodovia BA-245, que liga Amargosa a Milagres, em uma área de transição
fitogeográfica entre a zona da mata litorânea e as caatingas semiáridas.
Segundo o mapa planialtimétrico (figura 3), cedido pela Prefeitura Municipal, a altitude do aterro
controlado varia entre 389 e 426m. É possível observar ainda no mapa planialtimértico, algumas áreas de
depressão, sendo que duas delas se constituem em lagos nas proximidades do aterro.

1

O pediplano é uma superfície inclinada, formada pela coalescência de pedimentos. Nos pediplanos ou nos pedimentos podem
ser encontrados relevos residuais denominados inselbergs. Pediplanos são grandes superfícies de erosão modeladas nos
climas áridos quentes e semiáridos.

2

Inselbergs são elevações que aparecem em regiões de clima árido e semiárido. São elevações pouco alongadas e
relativamente ilhadas, cuja evolução se fez em função de um sistema de erosão.

3

Aterros contorlados se constituem em áreas de antigos lixões que passaram por um processo de isolamento do entorno para
minimizar os efeitos do chorume gerado, além da canalização deste chorume para tratamento adequado, remoção dos gases
produzidos em diferentes profundidades do aterro, recobrimento das células expostas na superfície, compactação adequada, e
gerenciamento do recebimento de novos resíduos.
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Figura 3. Mapa planialtimétrico da área do aterro controlado do município de Amargosa-BA

Fonte: Prefeitura Municipal de Amargosa, 2009. Escala: 1:1.250.

O aterro controlado do município de Amargosa, implantado em 2009, está instalado em uma área
com capacidade para abrigar setenta e cinco células para armazenamento de lixo, incluindo resíduos de
serviços de saúde, o que garante uma vida útil de aproximadamente 25 anos.
Até 2009, o lixo coletado no município de Amargosa era depositado em uma área, a céu aberto, às
margens da BA-245, a aproximadamente 2 km do Distrito de Tartaruga. O projeto do aterro controlado
começou sua implantação em setembro de 2009, em área própria adquirida pelo poder público municipal,
com previsão para 25 (vinte e cinco) anos de vida útil. De acordo com informações fornecidas pela
Prefeitura Municipal de Amargosa, o custo inicial para implantação do aterro foi equivalente a R$
436.380,00, sendo R$ 90.000,00 para aquisição do terreno e R$ 346.780,00 para a compra de um trator
esteira. Os custos mensais para manutenção do aterro giram em torno de R$ 3.640,00, sendo, R$ 2.500,00
para pagamento de salários de 03 funcionários e R$ 1.040,00 para 560 l/mês de combustível.
A primeira fase da pesquisa de campo foi destinada ao reconhecimento da área, observação de
aspectos geográficos, registro fotográfico, aplicação de uma matriz de observação e conversa informal
com alguns catadores. Durante a pesquisa de campo foi constatado que, atualmente, a área do aterro está
estruturada da seguinte forma: quatro células para armazenamento do lixo comum, sendo que a célula 01
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encontra-se com sua capacidade esgotada e, por isso, já foi totalmente compactada e tamponada com o
próprio solo retirado na escavação das células (figura 4); as células 02 e 03 (figuras 5 e 6) encontram-se
com capacidade de armazenamento de lixo esgotada, prontas para serem compactadas e tamponadas; a
célula 04 é a única em utilização, recebendo todo o lixo comum coletado no município (figura 7).

Figura 4. Célula 01 – célula tamponada, capacidade máxima atingida.

Fonte: Fabiano Cerbato, 08 de julho de 2011.

Figura 5. Célula 02 – célula a ser tamponada – capacidade máxima atingida.

Fonte: Fabiano Cerbato, 08 de julho de 2011.
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Figura 6. Célula 03 – célula a ser tamponada – capacidade máxima atingida.

Fonte: Fabiano Cerbato, 08 de julho de 2011.

Figura 7. Célula 04 – célula aberta em utilização – capacidade total não atingida.

Fonte: Fabiano Cerbato, 08 de julho de 2011.
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Nenhuma das células destinadas à disposição dos resíduos sólidos possui manta para
impermeabilização. Dessa forma, o chorume produzido nessas áreas é infiltrado diretamente no solo,
contribuindo para a contaminação do ambiente.
O intervalo entre as células é aproveitado, gerando novas células com capacidade mais limitada
(figuras 8 e 9). Essa é uma forma de ampliar a vida útil do aterro.
Figura 8. Área de intervalo entre as células 01 e 02 – espaço também aproveitado para
armazenamento e compactação do lixo.

Fonte: Fabiano Cerbato, 08 de julho de 2011.

Figura 9. Área de intervalo entre as células 02 e 03 – espaço também aproveitado para
armazenamento e compactação do lixo.

Fonte: Fabiano Cerbato, 08 de julho de 2011.
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As células destinadas aos resíduos de serviços de saúde estão localizadas em uma área lateral
àquelas destinadas aos resíduos sólidos formando uma espécie de corredor (figura 10). Essas células
possuem capacidade bem inferior às células destinadas ao lixo comum. Antes de receber os resíduos de
serviços de saúde as células para esse fim são recobertas com uma lona impermeabilizante para evitar a
contaminação do solo e do aqüífero. Em seguida, essas células são tamponadas com duas camadas, a
primeira com a lona impermeabilizante e a segunda com o solo retirado da escavação da área. (figura 11).
Figura 10. Corredor de células destinadas ao armazenamento dos resíduos de serviços de saúde.
Figura 11. Célula destinada aos resíduos de serviços de saúde com lona impermeabilizante,
tamponada.

Fonte: Fabiano Cerbato, 08 de julho de 2011.
O aterro possui ainda, um pátio para manobras de veículos e uma área onde os resíduos sólidos são
despejados e separados pelos catadores, resultando em pilhas de material separado para reciclagem e lixo
a ser armazenado nas células. Ao lado do pátio de manobras, em espaços livre do aterro, foram
construídos alguns barracos que servem como local para descanso e para realização das refeições dos
catadores (figura 12). Os materiais separados para reciclagem são estocados em frente aos barracos até
que sejam negociados e recolhidos pelos intermediadores4 (figuras 13 e14).

4

Compradores que negociam o material para reciclagem diretamente com os catadores a preços bem inferiores aos praticados
pelas usinas.
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Figura 12. Barraco utilizado para descanso e refeições dos catadores.
Figura 13. Material de alumínio separado para reciclagem.

Fonte: Fabiano Cerbato, 08 de julho de 2011

Fonte: Fabiano Cerbato, 31 de maio de 2011.

Figura 15 - Fonte: Fabiano Cerbato, 31 de maio de 2011.

De acordo com os dados levantados a partir da matriz de observação e da entrevista realizada com
o superintendente de infraestrutura do município de Amargosa, verificou-se que as seguintes normas
foram atendidas conforme a legislação vigente (ver quadro 01), distância mínima de núcleos residenciais
urbanos; distância mínima do lençol freático; disponibilidade de material de cobertura; isolamento da
área; preparação da área; acesso interno; acesso principal e espalhamento e compactação de resíduos nas
células.
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Com relação aos indicadores que não foram considerados ou atendidos na implantação do aterro
controlado do município de Amargosa (ver quadro 01), podemos citar: inexistência de cortinamento
vegetal; ausência de drenagem de gases; ausência de contenção lateral de taludes; inexistência de
impermeabilização de bases; falta de drenagem superficial e de drenagem de lixiviados; inexistências de
colchão de brita, de lagoa anaeróbica, de lagoa facultativa, de lagoa de maturação, de caixa de passagem,
de sistema de recirculação e de poço de sucção.
Considerando-se ainda a matriz de observação e a estrutura de aterros controlados, orientada pela
legislação vigente, o aterro controlado do município de Amargosa apresenta como principais pendências
ou irregularidades a inexistência de manta impermeabilizante nas células destinadas aos resíduos sólidos e
de serviços de saúde, a inexistência de estrutura para drenagem de gases e tratamento do chorume.

Quadro 1. Matriz de observação e análise do aterro controlado
do município de Amargosa-Ba
Indicadores

Sim

Considera a distância mínima de
cursos d´água (200m de corpos
d’água relevantes e 50m de
qualquer corpo d’água)
Considera a proximidade mínima
de núcleos residenciais urbanos
(10.000m)
Distancia do lençol freático
(superior a 1,5m para aterros com
impermeabilização
inferior
através de manta plástica sintética
e 2,5m para aterros com
impermeabilização
inferior
através de camada de argila)
Vida útil mínima
Extensão da bacia de drenagem
Disponibilidade de material de
corbetura
Isolamento da área

Não

Unidade de
medida

Quant.

X

m

0

X

Km

10

Observações

Não se aplica

Lençol freático
superior
ao
limite
especificado

X

m

X

Anos
m3

10

X

m2

X

m
Muda
plantada
Dreno
concluído

150.000,0
Aproximado
0
500,00
Aproximado

Cortinamento vegetal

X

Drenagem de gases

X

Mínimo
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Preparação da área

m2

X

Contenção lateral em taludes

X

m3

Impermeabilização de bases
Drenagem superficial (vala ou
diques provisórios para desvios
de águas superficiais)

X

m3

X

m

X
X

m3

Drenagem de lixiviados
Colchão de brita
Acesso interno
Acesso principal
Escavação de lagoa anaeróbica
Impermeabilização
da
lagoa
anaeróbica
Escavação de lagoa facultativa
Impermeabilização
de
lagoa
facultativa

X
X

Escavação de lagoa de maturação
Espalhamento e compactação de
resíduos nas células

m3

m
m
X

m2

X

m2

X

m2

X

m2

X

m2

X

Caixa de passagem

X

Sistema de recirculação

X

Poço de sucção

X

40.000,00 Aproximado

200,00
50,00

Aproximado
Aproximado

Hora/máquin
a
Tubo
instalado
Bomba
hidráulica
Poço
de
sucção

Fonte: Adaptado de MONTEROSSO. Implantação de aterro controlado, com uso, e recuperação de área
degradada
por
disposição
final
de
resíduos
sólidos.
Disponível
em
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd51/monterosso.pdf. Acessado em 02/05/2011.
Na segunda fase da pesquisa de campo foram realizadas entrevistas com alguns catadores (figura
15). Utilizou-se um questionário socioeconômico com objetivo de conhecer a relação dessas pessoas com
o aterro. Foram entrevistados sete catadores, de um universo aproximado de 20 pessoas que trabalham no
aterro.
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Figura 15. Daniel Araújo dos Santos, catador.

Fonte: Fabiano Cerbato, 08 de julho de 2011.

Com relação à caracterização dos entrevistados, três são mulheres e quatro homens; três são
residentes no município de Milagres, três no município de Amargosa e um afirma viver dentro da área do
aterro. Quanto à escolaridade, dois não são alfabetizados, quatro possuem ensino fundamental incompleto
e apenas um possui ensino médio. Seis dos catadores alegam ter tido experiência profissional em outras
atividades, comércio, agricultura e serviços domésticos. Todos apontam o desemprego como o motivo
principal de estarem trabalhando como catadores (figura 16). Surpreendentemente a maioria dos
entrevistados assegura gostar do trabalho como catador e não demonstram interesse em sair da atividade
em curto prazo.
A conversa com os catadores revelou ainda, divergências de opinião quanto a possível criação de
uma cooperativa, o grupo ligado a um dos intermediários demonstra resistência com relação a essa ação,
o outro grupo, por sua vez, mostra-se receptivo a essa idéia. O catador Roberto comenta que a Secretaria
de Assistência Social do Município de Amargosa já havia iniciado o processo de formação da cooperativa
e que, inclusive, alguns catadores participaram de cursos em Santo Antônio de Jesus e em Salvador. No
entanto, ainda segundo Sr. Roberto, a cooperativa não se efetivou por causa da resistência de alguns
catadores ligados a intermediários. Um outro ponto relevante é o fato dos catadores desconsiderarem
completamente o risco do trabalho com o lixo, não utilizando nenhum Equipamento de Proteção
Individual – EPI.
Durante as entrevistas, foi possível notar claramente uma rivalidade entre dois grupos que
disputam o domínio de território. O grupo que trabalha no aterro por mais tempo alega que o grupo mais
recente está ligado a um intermediário que tem como objetivo monopolizar o comércio do lixo,
praticando preços extremamente baixos além de coagir os catadores que resistem em se submeter as suas
Entrelaçando • Nº. 5. Ano III (2012) • p. 118-134 • Jan./Abril • ISSN 2179.8443

CERBATO e ARGOLO. Análise Técnica e Socioambiental do Aterro Controlado do Município de Amargosa-Ba
133

imposições. Desse modo, evidencia-se claramente no aterro controlado do município de Amargosa uma
disputa por controle do território, enquanto espaço produzido a partir das relações de poder. Sobre esta
observação comenta Corrêa,
Etimologicamente território deriva do latim terra e torium, significando terra pertencente
a alguém. Pertencente, entretanto, não se vincula necessariamente à propriedade da terra,
mas à sua apropriação [...] A territorialidade, por sua vez, refere-se ao conjunto de
práticas e suas expressões materiais e simbólicas capazes de garantirem a apropriação e
permanência de um dado território por um determinado agente social [...] (CORRÊA, in
Santos, p.251-252).

Considerações finais
O estudo da área do aterro controlado do município de Amargosa possibilitou uma análise técnica
da área que evidenciou a falta de atendimento a algumas normas da legislação vigente, a exemplo do
controle e tratamento de gases e chorume.
A análise socioambiental realizada revelou uma relação degradante entre homem e ambiente, na
qual os catadores entrevistados não apresentam consciência quanto aos riscos da manipulação de
materiais com considerável potencial de contaminação. É evidente também a exploração desse grupo
social pelos intermediários, a ponto de gerar entre os catadores considerável rivalidade e resistência à
criação de mecanismos de associação que favoreceriam a relação direta entre catadores e usinas.
Nesse sentido, o termo socioambiental adquire força e se populariza nos estudos que discorrem
sobre a problemática do ambiente nas mais diversas áreas do conhecimento. Sua concepção trafega na
perspectiva da interação sociedade e ambiente e propõe, de forma detalhada e consciente, intervenções no
sentido da recuperação da degradação e da melhoria da qualidade de vida das pessoas. É preciso salientar
que o uso do termo socioambiental, especificamente nesta pesquisa, enfatiza uma relação de degradação
mútua entre sujeito e ambiente.
A revisão bibliográfica deste trabalho aliada às pesquisas de campo demonstrou claramente a falta
de políticas públicas efetivas direcionadas à questão dos resíduos sólidos, a exemplo de programas de
educação ambiental com o objetivo de sensibilizar e conscientizar a população quanto à redução do
consumo e a importância da separação do lixo doméstico; programas de coleta seletiva do lixo, que
considerem desde a separação do lixo até o seu destino final na cadeia da reciclagem; organização de
cooperativas de catadores, além de programas de Governo, através do Ministério das Cidades, para apoio
aos municípios, com vistas a construção e manutenção de aterros que atendam as normas ambientais.
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