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RESUMO 

 

Diante dos desafios globais para as mudanças climáticas apresentados na Agenda 2030 

em suas proposições de metas para os países alcançarem a sustentabilidade e equidade 

social, observa-se uma preocupação com os resíduos sólidos. Os países da América Latina 

têm enfrentado desafios na gestão de resíduos sólidos, falta de investimento, precarização 

das cooperativas e disposição ainda baseada em aterro sanitário e, em alguns casos, lixão.  

Esta pesquisa tem como objetivo analisar a literatura científica sobre aterros sanitários e 

gestão de resíduos sólidos como subsídio para compreender a dinâmica socioambiental 

em Feira de Santana por meio da implementação dos conceitos de economia circular. Na 

primeira parte do estudo, foi realizada uma pesquisa bibliométrica de publicações 

científicas disponíveis na base de dados da plataforma Web of Science a partir dos 

seguintes conectores lógicos: “landfill” AND “environmental impact” OR “solid waste” 

AND “circular economy”. Os resultados foram sistematizados por meio da extensão 

Bibliometrix, um pacote de análise estatística disponível na linguagem de programação 

estatística R. Foram encontradas 667 publicações no período de 2008−2020. As revistas 

mais relevantes foram o Journal of Cleaner Production, Waste Management, 

Sustainability, Resources Conservation and Recycling e Science of the Total 

Environment. Os países que mais publicaram artigos foram à Itália, China, Espanha, 

Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. A segunda parte do estudo foi composta pelo 

diagnóstico ambiental do complexo de aterro sanitário de Feira de Santana e pela análise 

da gestão de resíduos sólidos no município. Para realizar o diagnóstico ambiental, 

utilizou-se o instrumento de sensoriamento remoto para identificação dos condicionantes 

que compõem a área de estudo. Foram adquiridas imagens de satélite de alta resolução 

espacial disponíveis na plataforma Google Earth e as obtidas pelos satélites Landsat 5 e 

Landsat 8 para os anos de 1993, 2008, 2014 e 2019. Como principais resultados, 

percebeu-se a fragmentação da paisagem na área ocupada pelo lixão, mesmo desativado 

por 16 anos, apresentando lagoas de chorume exposta. O aterro sanitário urbano, entre 

2014 e 2019, expandiu as células devido ao aumento de volume dos resíduos sólidos 

urbanos, enquanto o aterro industrial foi implantado próximo à área de vegetação 

permanente (APP), nascentes e riacho. Houve ainda expansão de suas atividades entre 

2014 e 2019, sendo possível perceber a presença de solo exposto no local. Como 

alternativa de manejo, sugere-se que o município adote ações de gestão de resíduos 

sólidos com base na economia circular envolvendo as questões ambientais e 



 

 

socioeconômicas para implementar projetos de requalificação ambiental do lixão e aterro, 

ampliar rede de coleta seletiva, implementar tecnologias para o tratamento de resíduos 

sólidos e transformação energética dos mesmo, estabelecer critérios desde a fonte até o 

ciclo final dos resíduos sólidos e, finalmente, para atingir objetivos e metas das 

legislações e planos municipais. 

 

Palavras-chave: Bibliometria, Aterro Sanitário, Gestão de Resíduos Sólidos, Economia 

Circular. 

 

  



 

 

ABSTRACT 

 

 

In view of the global challenges for climate change presented in the 2030 Agenda in its 

proposals for goals for countries to achieve sustainability and social equity, there is a 

concern with solid waste. Latin American countries have faced challenges in solid waste 

management, lack of investments, precariousness of cooperatives and disposal still based 

on sanitary landfills and, in some cases, garbage dumps. This research aims to analyze 

the scientific literature on landfills and solid waste management as a subsidy to 

understand the socio-environmental dynamics in Feira de Santana city through the 

implementation of the concepts of circular economy. In the first part of the study, a 

bibliometric search of scientific publications available in the Web of Science platform 

was carried out using the following logical connectors: “landfill” AND “environmental 

impact” OR “solid waste” AND “circular economy”. The results were systematized using 

the Bibliometrix extension, a statistical analysis package available in the R statistical 

programming language. A set of 667 publications was found in the period 2008-2020. 

The most relevant journals were the Journal of Cleaner Production, Waste Management, 

Sustainability, Resources Conservation and Recycling, and the Science of the Total 

Environment. The countries that published the most articles were Italy, China, Spain, 

Brazil, United Kingdom, and United States. The second part of the study consisted of the 

environmental diagnosis of the landfill complex in Feira de Santana city and the analysis 

of solid waste management in this city. To carry out the environmental diagnosis, the 

remote sensing instrument was used to identify the conditions that compose the study 

area. High spatial resolution satellite images available on the Google Earth platform and 

those obtained by the Landsat 5 and Landsat 8 satellites for the years 1993, 2008, 2014 

and 2019 were acquired. The main results were the fragmentation of the landscape in the 

area occupied by the dump, even though it has been inactive for 16 years, with exposed 

slurry ponds. Between 2014 and 2019, the urban landfill expanded its cells due to the 

increase in the volume of urban solid waste, while the industrial landfill was implemented 

close to the permanently protected areas (APPs), springs and streams. There was also 

expansion of its activities between 2014 and 2019 where it is possible to notice the 

presence of bare soils. As a management alternative, it is suggested that the municipality 

adopt solid waste management actions based on the circular economy involving 

environmental and socioeconomic issues to implement environmental requalification 



 

 

projects for the dump and landfill, expand selective collection network, implement 

technologies for the treatment of solid waste and energy transformation, establish criteria 

from the source to the final solid waste cycle and, finally, to achieve objectives and targets 

in municipal legislation and plans. 

 

Keywords: Bibliometry, Sanitary Landfill, Solid Waste Management, Circular 

Economy. 
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CAPÍTULO 1 

CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

1.1 Introdução 

 

A geração global de resíduos sólidos é estimada em 2,01 bilhões de toneladas, 

responsáveis por 5% das emissões globais de gases poluentes (VELVIZHI et al., 2020). 

O crescimento da população e a urbanização pautados em uma economia linear e o 

consequente aumento no consumo de materiais complexos e descartáveis têm gerado uma 

grande demanda de aterros sanitários para destinação de resíduos sólidos urbanos. A 

atividade de aterro sanitário envolve alto potencial de impactos ambientais e sociais e a 

sua instalação requer técnicas cuidadosas de tratamento e operação de efluentes líquidos. 

Os impactos ambientais provenientes de aterros sanitários incluem a poluição do aquífero 

pelo lixiviado, emissões de gases de efeito estufa, geração de odores, contaminação do 

solo e risco de vetores à saúde humana (MATHIOUDAKIS et al., 2020). 

O modelo econômico vigente é considerado linear devido à extração de matéria-

prima, exploração de recursos naturais e cadeia de produção de bens complexos que são 

consequência direta do consumo de diversos tipos de materiais, com geração diária de 

toneladas de resíduos sólidos, desde a fonte até o destino final. Este modelo de produção 

linear transforma a matéria-prima em produtos que são embalados, vendidos, consumidos 

e descartados (ASSUNÇÃO, 2019). A poluição oriunda do descarte irregular de resíduos 

sólidos é preocupante para os ecossistemas terrestre e marinho. Segundo Zaleski e Chawla 

(2020), a poluição por plásticos aumentou de 4,86 bilhões em 1980 para 7,8 bilhões em 

2020. 

Diante dos desafios globais de sustentabilidade ambiental, a redução na geração de 

resíduos, a necessidade de construção de aterros sanitários, a inserção de novas 

tecnologias e a implementação de políticas e planos de gestão para os resíduos sólidos 

estão em pauta nas políticas e legislações mundiais. Em 2008, a União Europeia adotou 

o conceito de economia circular, definido pela Fundação Ellen MacArthur (2015) como 

restauradora e regenerativa por design. Seu objetivo é manter produtos, componentes e 

materiais em sua maior utilidade e valor em todos os momentos. 

 A agenda para o desenvolvimento sustentável proposta pela Organização das 

Nações Unidas (ONU) em 2015, incluindo a Agenda 2030, assumiu o compromisso de 

reduzir desigualdades. Valenzuela-Levi (2019) destacou que uma das metas dos 
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Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) é reduzir substancialmente a geração 

de resíduos sólidos por meio da prevenção, redução, reciclagem e reaproveitamento até 

2030. A gestão de resíduo sólido urbano (RSU) está incluída na Meta 11 (Cidades e 

Comunidades Sustentáveis) do ODS, a qual se conecta com a gestão de resíduos nos três 

pilares do desenvolvimento sustentável: saúde ambiental, saúde humana e progresso 

econômico, os quais podem ser alcançados pelas boas práticas da economia circular 

(ELGIE et al., 2021; LLANQUILEO-MELGAREJO et al., 2021). 

 A economia circular reduz significativamente o consumo de matéria-prima virgem, 

aumenta o uso de recursos renováveis, reduz a necessidade de espaço para aterro e 

melhora a qualidade ambiental (PLASTININA et al., 2019). Trata-se de um conceito que 

integra as esferas social, ambiental e econômica. Assunção (2019) destacou que a 

importância da abordagem cradle to cradle (do berço ao berço) está na proposta de uso 

seguro e potencialmente infinito de materiais em ciclos, isto é, os recursos são reutilizados 

indefinidamente, circulando em fluxos seguros e saudáveis para os seres humanos e para 

a natureza. 

 Inserir a economia circular na gestão dos RSUs de forma ambientalmente correta, 

segura e sustentável deve ser uma das principais prioridades de qualquer país ou 

sociedade moderna (TRAVEN et al., 2018). Segundo Forti et al. (2020), o Brasil é um 

país atraente para explorar as oportunidades que a economia circular pode trazer na 

construção de capital econômico, social e natural. A partir da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos (PNRS), promulgada em 2010, os municípios devem fortalecer os 

programas de reciclagem, ampliar a logística reversa e a avaliação do ciclo de vida dos 

materiais desde a produção até o seu destino final. Segundo dados da ABRELPE (2020), 

entre 2010 e 2019, a geração de RSUs no Brasil passou de 67 milhões de toneladas para 

79 milhões de toneladas por ano. Estima-se que 43 milhões de resíduos sólidos são 

destinados aos aterros sanitários e 29 milhões são encaminhados para locais inadequados 

como lixões e aterros controlados. No bloco europeu, 35% de todo o lixo urbano gerado 

é aproveitado na geração de receita e renda, o qual é responsável por 1% do produto 

interno bruto (PIB) e por um mercado que emprega 2 milhões de pessoas e rende 145 

bilhões de euros por ano (CONCEIÇÃO et al., 2018). 

Nesta pesquisa, foi selecionado, como objeto de estudo, o município de Feira de 

Santana, com 1.304,425 km² de extensão, localizado na mesorregião do Centro-Norte 

Baiano devido a sua importância econômica para o estado, destaca-se como a segunda 

maior população da Bahia, com 614.872 mil habitantes, atrás apenas de Salvador, com 
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2.872.347 habitantes (IBGE, 2019). A expansão urbana acelerada na década de 1970, 

após a implantação do Centro Industrial de Subaé, impulsionou os moradores da região e 

de outros estados a saírem da zona rural para trabalhar nas indústrias que se instalaram 

em Feira de Santana (FREITAS, 2014). A economia da cidade se desenvolveu em torno 

de serviços, indústrias, comércios e feiras livres, responsável pelo terceiro maior PIB da 

Bahia (IBGE, 2019), exerce forte influência no desenvolvimento de diversas atividades 

econômicas na região. 

 Diante do processo de urbanização de Feira de Santana e do aumento populacional, 

a geração de resíduos sólidos tende a ser cada vez mais complexa diante do cenário de 

diversidade de componentes e ciclo de vida reduzido em que os materiais tendem à 

obsolescência programada, com curto período de uso e descarte. Estima-se que no 

município de Feira de Santana produz, em média, 1,07 kg de resíduo sólido diário por 

habitante, média um pouco menor que a da região Nordeste que é de 1,21 kg (PMGIS, 

2016; ABRELPE, 2020). O município de Feira de Santana possui um aterro sanitário 

municipal e outro privado, entre os quais recebem diversos tipos de materiais domésticos, 

podas de plantas, entulho de construção civil e resíduo industrial. Segundo PMGIS 

(2016), a coleta de resíduos sólidos domésticos é, em média, de 441 toneladas por dia, os 

quais são destinados ao aterro municipal. Um dos desafios da gestão local é melhorar a 

taxa de reciclagem e reduzir a quantidade de materiais destinados ao aterro. Segundo 

Guarnieri et al. (2020), o aumento na escala de coleta e triagem de resíduos no Nordeste 

pode contribuir para a captação de investimentos das indústrias recicladoras e aumento 

nos índices de reciclagem. 

 A gestão municipal deve considerar os aspectos ambientais e socioeconômicos na 

elaboração de estratégias e programas de valorização dos resíduos sólidos para fortalecer 

o emprego e renda com a reciclagem, reutilização e tecnologias para tratamento dos 

resíduos, a fim de reduzir a demanda por aterros sanitários. O investimento do governo 

na gestão de resíduos sólidos locais e no comércio de reciclagem pode produzir um maior 

número de empregos, benefícios ambientais e de saúde (LIU et al., 2020). 

 Diante do exposto, estudos científicos sobre aterros sanitários e resíduos sólidos são 

importantes para compreender a complexidade das atividades humanas frente à questão 

ambiental da produção, consumo e descarte da grande massa de resíduos sólidos que são 

gerados diariamente pelos 11 bilhões de habitantes do globo terrestre. Como questões 

norteadoras desta pesquisa, compreende-se que as geotecnologias aplicadas aos aterros 

sanitários auxiliam na gestão e monitoramento dos mesmos. Em Feira de Santana, criou-
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se um complexo de aterros com a finalidade de concentrar os resíduos sólidos em uma 

mesma área de influência, do espaço utilizado para descarte em lixão a céu aberto de RSU 

sem o devido planejamento de uso, análise de impactos socioambientais e políticas de 

preservação do meio ambiente. A pergunta norteadora desta pesquisa é: como a economia 

circular pode contribuir para a gestão de resíduos sólidos do município de Feira de 

Santana com o intuito de estabelecer metas que integrem as esferas ambiental e 

socioeconômica? Diante do cenário mundial atual decorrente da Covid-19, o presente 

estudo foi forçado a reduzir as atividades de coleta de dados de campo. Como 

consequência, foi dada ênfase na análise da bibliometria e nos dados de sensoriamento 

remoto para alcançar os objetivos propostos. 

 

1.2 Objetivos 

 

O objetivo geral desta pesquisa é analisar a literatura científica sobre aterros 

sanitários e gestão de resíduos sólidos como subsídio para compreender a dinâmica 

socioambiental em Feira de Santana por meio da implementação dos conceitos de 

economia circular. Como objetivos específicos, tem-se: 

• Identificar as tendências das publicações científicas sobre aterro sanitário no 

âmbito da economia circular como instrumento para gestão de RSUs; 

• Analisar a dinâmica ambiental do complexo de aterro sanitário de Feira de 

Santana; e 

• Propor estratégias para gestão de resíduos sólidos com base na economia circular. 

 

1.3 Estrutura da Dissertação e Metodologia 

 

Diante da especificidade dos objetivos propostos, esta pesquisa pode ser 

classificada como quali-quantitativa por envolver a integração de dois tipos de dados 

neste estudo, os dados bibliométricos e os dados de sensoriamento remoto (CRESWELL, 

2021). A coleta de diversos tipos de dados visou identificar as respostas para as questões 

da pesquisa, incluindo dados estatísticos, documentos, legislações e dados de 

sensoriamento remoto. Esta pesquisa é ainda baseada em estudo de caso. Segundo Gil 

(2008), estudos de caso envolvem estudos profundos e exaustivos de um ou poucos 

objetos, de maneira que permite seu amplo e detalhado conhecimento, questionamentos, 

análises e proposições. 
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A dissertação está estruturada em três capítulos. O primeiro capítulo aborda a 

apresentação, introdução do tema e os objetivos geral e específicos. No segundo capítulo, 

é realizado um estudo bibliométrico para caracterizar as publicações sobre aterro sanitário 

no mundo. Os dados foram obtidos da plataforma Web of Science e analisados no pacote 

estatístico Bibliometrix, disponível na linguagem de programação estatística R. O terceiro 

capítulo apresenta diagnóstico ambiental dos aterros sanitários do município de Feira de 

Santana por meio de dados de sensoriamento remoto, e mapeamento da evolução da 

cobertura vegetal. O terceiro capítulo propõe ainda uma metodologia de economia 

circular para a gestão de resíduos sólidos em Feira de Santana. 
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS BIBLIOMÉTRICOS DAS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS SOBRE 

ATERRO SANITÁRIO E ECONOMIA CIRCULAR 

 

RESUMO 

 

A complexidade dos materiais utilizados pela população urbana gera um passivo de 

produtos descartáveis que perdem a sua utilidade em pequeno prazo, definidos como 

resíduos sólidos e que são destinados aos aterros sanitários. Diferentes países, ao 

adotarem medidas e legislações sobre gestão de resíduos sólidos, propuseram o conceito 

de economia circular que ganhou amplitude como alternativa para minimizar as questões 

ambientais frente à produção de RSUs industrial e doméstico. O objetivo da economia 

circular é manter produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade 

e valor. Para identificar cenários mundiais do estado-da-arte da economia circular ou de 

qualquer outro tema, a pesquisa bibliométrica permite criar uma base de dados confiáveis 

de publicações cientificas. Este trabalho tem como objetivo identificar as tendências de 

publicações científicas sobre aterro sanitário no âmbito da economia circular como 

instrumento para gestão de RSUs. A metodologia deste estudo foi baseada na pesquisa 

bibliométrica envolvendo os termos “landfill” AND “environmental impact” OR “solid 

waste” AND “circular economy” para identificar publicações científicas disponíveis na 

base de dados da plataforma Web of Science. Os resultados foram sistematizados no 

pacote estatístico Bibliometrix para gerar tabelas e gráficos. Foram identificadas 667 

publicações entre os anos de 2008 a 2021, com taxa de crescimento anual de 43%, 

destacando-se o ano de 2020 com 243 artigos. As revistas mais relevantes foram o Journal 

of Cleaner Production, Waste Management, Sustainability, Resources Conservation and 

Recycling e Science of the Total Environment. Os países que mais publicaram artigos 

foram a Itália, China, Espanha, Brasil, Reino Unido e Estados Unidos. As palavras-chaves 

mais utilizadas pelos autores foram economia circular, reciclagem, resíduos sólidos 

municipais, resíduo plástico, recuperação de recursos, recuperação energética e 

desenvolvimento sustentável. Os autores mais citados foram Malinauskaite (2017), 

Schroeder et al. (2019), Brooks et al. (2018) e Hu et al. (2011). Os 30 artigos sobre gestão 

de resíduos sólidos selecionados para análise mais criteriosa mostraram a importância da 

economia circular para subsidiar o alcance das metas mundiais de reciclagem. 
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Palavras-chaves: Aterro Sanitário, Gestão de Resíduo Sólido, Economia Circular, Web 

of Science, Bibliometrix. 

 

2.1 Introdução 

 

A economia global está pautada no modelo linear de produção e consumo na qual 

as mercadorias são produzidas a partir de matérias-primas virgens, vendidas, usadas e 

descartadas como resíduos nos lixões ou aterros sanitários (EMF, 2015). Do ponto de 

vista mundial, os países mais desenvolvidos possuem estratégias para melhor gestão de 

RSUs, baseadas na minimização, reutilização, reciclagem e recuperação de energia 

(ANDRADE e FERREIRA, 2011). Todo resíduo deve ser otimizado em seu máximo 

potencial de uso e aproveitamento, sendo o aterro sanitário a última solução para o seu 

destino. Buscar alternativas apoiadas em tecnologias bem como integrar princípios 

socioambientais ganharam força no cenário internacional com a proposta de economia 

circular que é considerada restaurativa e regenerativa por princípio e tem, como objetivo, 

manter produtos, componentes e materiais em seu mais alto nível de utilidade e valor 

(EMF, 2015). 

A reciclagem, bem como as estratégias de reutilização e transformação do resíduo 

em energia, impulsiona a economia e minimiza os impactos ambientais. A reintrodução 

desses materiais como recursos brutos em uma cadeia de produtos corresponde a práticas 

ambientais e sociais mais vantajosas que o descarte ou a incineração (KING e 

GUTBERLET, 2013). 

A investigação do cenário local e contexto mundial dos resíduos sólidos a partir da 

identificação de publicações de artigos, teses, dissertações e relatórios nas áreas de 

ciências ambientais constituem-se em ferramentas de análise e compreensão dos estudos 

referente a este tema. A bibliometria fornece dados de cunho estatístico para quantificar 

publicações e pesquisas científicas em diversas áreas. Segundo Perez Matos (2002), a 

bibliometria é uma ferramenta capaz de determinar fenômenos e tendências que ocorrem 

no âmbito científico a partir de suas publicações. Este capítulo tem como objetivo 

identificar as tendências de publicações científicas sobre aterro sanitário no âmbito da 

economia circular como instrumento para gestão de resíduos sólidos urbanos. 

  

2.2 Materiais e Métodos 
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O método utilizado neste estudo foi a análise quantitativa de dados de pesquisa 

bibliométrica que pode ser definida como um conjunto de leis e princípios aplicados a 

métodos estatísticos e matemáticos que visam mapear a produtividade científica de 

periódicos, autores e representação da informação (CAFÉ e BRÄSCHER, 2008). As 

publicações científicas foram identificadas por meio da plataforma de periódicos do 

portal Capes, uma biblioteca virtual com conteúdo científico de alto nível e disponível à 

comunidade acadêmico-científica (CAPES, 2020). Ela está integrada à base de dados do 

Web of Science, uma plataforma multidisciplinar de publicações científicas globais. Os 

artigos e as referências citadas dos periódicos, ao serem indexados, criam uma rede de 

citações abrangente (CLARIVATE, 2020), possibilitando análises confiáveis das 

publicações encontradas nesta base de dados aberta. 

 

2.2.1 Base de Dados e Análise Estatística 

 

Os dados bibliométricos foram adquiridos na base do Web of Science, a partir das 

seguintes palavras-chaves e conectores lógicos: “landfill” AND “environmental impact” 

OR “solid waste” AND “circular economy”. A escolha do termo da pesquisa por tópicos 

engloba resultados encontrados no título, resumo e palavras-chaves. A sistematização dos 

dados bibliométricos foi realizada no pacote estatístico Bibliometrix, uma ferramenta de 

código aberto disponível na linguagem de programação estatística R Studio, projetada 

para executar análises abrangentes de mapeamento de publicações científicas (ARIA e 

CUCCURULLO, 2017). A inserção de novas tecnologias de acesso livre e gratuito é 

importante para otimizar e facilitar análises de grande fluxo de dados com eficiência. No 

aplicativo R Studio, foram ativados os seguintes códigos de comando do Bibliometrix: 

install.packages ("bibliometrix") para instalar a biblioteca de dados e códigos de 

execução do Bibliometrix; e library (bibliometrix), biblioshiny(). A tabela de resultados 

das publicações científicas foi inserida no pacote Bibliometrix, na qual foram analisadas 

as informações de citações, universidades, autores, artigos, países, redes de colaboração 

e palavras-chave. 

 

2.3 Resultados 

 

A pesquisa bibliométrica identificou 667 publicações científicas no período de 2008 

a 2021, as quais foram analisadas as tendências de crescimento no número de publicações 
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sobre aterro sanitário, economia circular e resíduos sólidos, bem como as principais 

instituições, países e rede de colaborações. A média de citações por artigo foi de 8,86. A 

maior parte dos artigos foram elaborados por múltiplos autores: total de 2.561 

pesquisadores, com média de 3,87 autores por documento e índice de colaboração de 3,98 

(Tabela 1), indicando uma rede de difusão de conhecimento entre pesquisadores e 

instituições. Apenas 23 artigos apresentaram autoria única. Dos 667 artigos, foram 

identificadas 2.318 palavras-chaves. 

 

Tabela 1. Resultados gerais da pesquisa bibliométrica. 

Dados de Publicação Resultados 

Intervalo de tempo 2008-2021 

Artigos 667 

Média de citações por documento 8,86 

Documentos de autoria única 23 

Documentos de autoria múltipla 2.561 

Média de autores por documento 3,87 

Índice de colaboração 3,98 

Palavras-chave  2.318 

Fonte: Autora (2021). 

 

2.3.1 Relação das Publicações com as Instituições e Países 

 

As publicações científicas apresentaram uma tendência de crescimento anual de 

43,3% (Figura 1). Entre os anos de 2008 a 2016, foram identificados 32 artigos. Para os 

anos de 2017 a 2020, houve um aumento de 57 para 243. O ano de 2021 apresentou 75 

publicações até o primeiro trimestre (janeiro a março), período que foi coletado os dados. 

Este resultado pode estar relacionado às legislações europeias de economia circular, 

aprovada em 2015, a fim de promover a transição do modelo de economia linear para a 

economia circular em todo bloco europeu e consequentemente expandir para outros 

países mundiais. No Brasil o marco legal para resíduos é a Política Nacional de Resíduo 

Sólido (PNRS), aprovada em 2010, com isso, ao longo dos anos, as universidades 

brasileiras e institutos de pesquisa ampliaram as publicações, discussões e medidas 

sustentáveis relacionadas aos aterros sanitários. 
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Figura 1. Evolução anual das publicações científicas relacionadas com aterro sanitário. 

Fonte: Autora (2021). 

  

Os periódicos que apresentam os maiores quantitativos de artigos publicados em 

revistas internacionais foram o Journal of Cleaner Prodcuction (73 artigos), Waste 

Management (72), Sustainability (40), Resources Conservation and Recycling (36) e 

Science of the Total Environment (26) (Tabela 2). Estas revistas apresentam fator de 

impacto (h-index) entre 9 e 19. O h-index mensura o total de documentos publicados em 

determinado ano para o total de citações recebidas. Os demais periódicos listados na 

Tabela 2 concentram a média de 15 a 19 publicações, com h-index entre 5 a 6. As revistas 

apresentadas abrangem publicações nas áreas de Ciências Ambientais, Ecologia, 

Engenharia e Química. 

 

Tabela 2. Periódicos mais relevantes relacionadas com aterro sanitário. 

Revista Artigos H-Index 

Journal of Cleaner Production 73 19 

Waste Management 72 15 

Sustainability 40 10 

Resources Conservation and Recycling 36 14 

Science of the Total Environment 26 9 

Energies 19 6 

Waste and Biomass Valorization 18 5 

Waste Management & Research 18 5 

ACS Sustainable Chemistry e Engineering 15 5 

Environmental Science and Pollution Research 15 5 

Fonte: Autora (2021). 
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A Figura 2 destaca as afiliações mais relevantes, entres as quais estão as seguintes 

instituições europeias: Universidade de Aalto, Finlândia (15 artigos); Universidade de 

Tecnologia de Brno, República Tcheca (14); Universidade Nacional de Taiwan, Taiwan 

(13); Universidade de Aveiro, Portugal (12); Universidade de Brescia, Itália (12); 

Universidade Aristóteles de Thessaloníki, Grécia (10); e Universidade de Granada, 

Espanha (10). A Universidade Federal do Rio de Janeiro aparece na oitava posição com 

9 artigos, destacando-se nos estudos sobre aterros sanitários e com um núcleo de 

economia circular que desenvolve pesquisas e hub de negócios no Brasil. As 

Universidades de Insubria, Pádua e Trento, na Itália, apresentaram 9 artigos por 

instituição. 

 

Figura 2. Afiliações mais relevantes relacionadas com aterro sanitário. Fonte: Autora 

(2021). 

 

Os países com maior frequência de publicação foram Itália, China e Espanha 

(Figura 3). Tisserant et al. (2017) abordaram a importância do pacote de economia 

circular adotado pela União Europeia para reciclagem e redução de aterro sanitário de 

RSU de 60% para 10% até 2030. Em 2009, a China implantou a lei de promoção da 

economia circular, porém, tem enfrentado desafios na gestão dos resíduos sólidos. No 

continente americano, aparecem os Estados Unidos e o Brasil que possuem uma relação 

entre a produção de resíduos sólidos e a dependência de aterros sanitários para destinação 

final. Segundo Tisserant et al. (2017), Rússia é a maior geradora de resíduos sólidos, 

seguida por China, Estados Unidos, Brasil, México e Canadá que utilizam principalmente 

aterros sanitários para o seu descarte. 
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Outro grupo de países identificados foram a Polônia, Portugal, Grécia, Alemanha, 

Finlândia, Índia e Suécia. A Finlândia estabeleceu metas de reciclagem e reutilização de 

resíduos sólidos municipais, definidas em 45% para 2020 e em 65% para 2030 (DAHLBO 

et al., 2018). Em 2015, com a aprovação de normas sobre economia circular na União 

Europeia, os países europeus adotaram metas e objetivos de inserir o tratamento dos 

resíduos sólidos no processo de fechar o ciclo de materiais por meio do reuso, reciclagem 

e reaproveitamento energético. Na Alemanha, os sistemas de processamento e reciclagem 

de resíduos são bem estabelecidos, onde menos de 10% de total de resíduos são destinados 

aos aterros sanitários (TISSERANT et al., 2017). 

 

Figura 3. Frequência de produção científica em diferentes países relacionadas com 

aterro sanitário. Fonte: Autora (2021). 

 

Uma pesquisa bibliométrica realizada por Tsai et al. (2020) identificou Reino 

Unido, China, Itália, Estados Unidos e Espanha como os países mais produtivos em 

termos de número de publicações relacionadas com aterro sanitário. A Europa é o 

continente que fornece maior informação sobre economia circular e gestão de resíduos 

sólidos, seguido da China, Japão e América Latina. A rede de colaboração entre os países 

observada na Figura 4 evidencia a cooperação entre pesquisadores de vários países. Ao 

documentar uma colaboração entre dois ou mais autores, formam uma ''rede de coautoria'' 

(NEWMAN, 2004). Os nós indicam os países que colaboram de acordo a frequência, 

destacando-se cinco agrupamentos: a) Itália, Reino Unido, Grécia, Áustria, România e 

França; b) China, Japão, Dinamarca, Austrália, Índia, Canadá, Irã e Malásia; c) Espanha, 

Alemanha, Bélgica, Brasil, Portugal, República Tcheca e Rússia; d) Estônia, Finlândia e 

Suécia; e e) Estados Unidos e Polônia. 
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Figura 4. Rede de colaboração entre países relacionada com aterro sanitário. Fonte: 

Autora (2021). 

 

Essas redes de colaboração indicam parcerias institucionais, projetos e acordos 

setoriais, bem como a dinâmica de intercâmbio dos autores entre as instituições que se 

destacam na pesquisa sobre aterro sanitário e aplicação de novas tecnologias baseadas na 

economia circular. A Figura 5 indica a rede de frequência das palavras-chaves. 
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Figura 5. Rede de frequência de palavras-chave relacionadas com aterro sanitário. 

Fonte: Autora (2021). 

 

Os termos mais utilizados foram economia circular, gestão de resíduos, reciclagem, 

aterro sanitário, sustentabilidade e gestão de resíduos sólidos. O primeiro agrupamento 

corresponde a palavras mais utilizadas: economia circular, resíduos sólidos municipais, 

resíduo plástico, reciclagem, recuperação de recursos, recuperação energética, pirólise, 

desenvolvimento sustentável, gestão, desperdício de energia e avaliação do ciclo de vida. 

No segundo agrupamento, os termos são relacionados às tecnologias empregadas para 

recuperação energética dos resíduos sólidos: digestão anaeróbica, energia, biogás, 

biorefinaria e desperdício de comida. O terceiro agrupamento está relacionado com 

indicadores e taxas de reciclagem: análise de fluxo de materiais, sustentabilidade e 

economia. O tema aterro sanitário está conectado à economia circular e suas alternativas, 

inovação e implementação de tecnologias, abordagem sustentável e solução para os 

resíduos sólidos. 

 

2.3.2 Artigos mais Citados 
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Os artigos mais citados entre os anos de 2013 a 2019 variaram de 56 a 192 citações. 

Entre as revistas científicas, o Journal Industrial Ecology concentrou três publicações e o 

Resources Conservation e Recycling com duas publicações entre as mais citadas. Os 

artigos são referentes à Suíça, Finlândia e Romênia. Países de outros continentes como 

Austrália, Bolívia, países asiáticos e a China destacaram-se com quatro publicações entre 

as mais citadas (Tabela 3). 

 

Tabela 3. Autores e publicações mais citados, relacionados com aterro sanitário. 

Primeiro Autor Ano Revista Citações 

Malinauskaite J 2017 Energy 192 

Schroeder P 2019 J Industrial Ecology 154 

Brooks AL 2018 Science Advances 124 

Hu J 2011 J Cleaner Production 122 

Haupt M 2017 J Industrial Ecology 87 

Tisserant A 2017 J Industrial Ecology 81 

Dahlbo H 2018 Waste Manage 77 

Sun L 2017 Resources Conservation e Recycling 67 

Wei W 2017 Water Research 66 

Monlau F 2016 Applied Energy 66 

Dong L 2013 Energy Policy 66 

Mahopour A 2018 Resources Conservation e Recycling 58 

Ferronato N 2019 J Environmental Management 56 

Fonte: Autora (2021). 

 

Os autores mais citados possuem correlação entre os temas e países. Os dois artigos 

mais citados, publicados por Malinauskaite et al. (2017) e Schroeder et al. (2019) (Tabela 

3) abordaram a gestão de resíduos sólidos na União Europeia, bem como a integração dos 

objetivos propostos na Agenda 2030 para melhorar as taxas de reciclagem, recuperação 

energética, sugerindo a economia circular como um dos instrumentos para alcançar as 

metas dos objetivos para o desenvolvimento sustentável. Ambos os autores destacaram a 

importância dos indicadores ambientais e sociais para uma gestão sustentável que integre 

todos os setores da sociedade. 

Tisserant et al. (2017), ao analisarem a produção de resíduos sólidos no mundo, 

utilizaram um banco de dados multirregional denominado EXIOBASE v.2 que inclui 

tabelas globais de emissão e extração de recursos pelas indústrias. Em países de alta 

renda, indústrias, setores de serviços e residências geram de 1 a 2 toneladas de resíduos 

sólidos per capita por ano. Os fluxos de resíduos per capita relatados diminuem com a 
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renda per capita, como Brasil, China e Turquia. Em 2007, 1,5 Gt de resíduos sólidos 

foram depositados em aterro. 

Haupt et al. (2017) e Dahlbo et al. (2018) analisaram dados da economia circular 

na Finlândia e Suíça. Esses países utilizam a incineração dos resíduos sólidos, a taxa de 

reciclagem é de 50%, predominando os plásticos associados à cadeia de consumo 

europeia. As metas de economia circular para reciclagem e geração de energia precisam 

ser ampliadas por meio de políticas e investimentos em tecnologias e programas de 

reciclagem. Monlau et al. (2016) e Wei et al. (2017) analisaram as tecnologias de 

recuperação energética dos resíduos sólidos como a digestão anaeróbica e a pirólise que 

são tecnologias de degradação biológica que produzem biogás, biodigestão e pyrocar. 

Esses produtos podem ser usados como fertilizantes, neutralização do carbono, 

tratamentos à base de amônia livre e tecnologias para lodo de estação de tratamento de 

águas residuais e geração de energia. 

Hu et al. (2011), Dong et al. (2013), Sun et al. (2016) e Brooks et al. (2018) 

apresentaram o conceito de ecologia industrial para produção mais limpa de couro e 

simbiose industrial para melhoria da eficiência dos recursos nos parques industrial. Como 

vantagens, contribuem para a redução da geração de resíduos e emissões de gases do 

efeito estufa, produção de energia e troca de subprodutos entre diferentes processos que 

podem gerar benefícios econômicos e ambientais em indústrias e comunidades 

agrupadas. A China, em 2017, proibiu a importação de resíduos plásticos no país para 

incorporar as práticas de economia circular e estabelecer critérios ambientais referentes a 

embalagens plásticas que apresentam elevado grau de contaminação, devido à grande 

variedade de usos, aditivos e misturas que são usados em sua composição. A Organização 

para Cooperação Econômica (OCE) exporta resíduos de plástico (70% em 2016) para 

países de renda mais baixa no Leste Asiático e Pacífico, o que identifica a contrariedade 

em relação ao rápido aumento de taxas de reciclagem na União Europeia e as propostas 

de gestão sustentável. 

Mahpour (2018), ao analisar o cenário de economia circular para resíduos de 

construção e demolição, enfatizou a carência de indicadores apropriados para medir a 

redução e reutilização de fontes. Diante das metas estabelecidas pela União Europeia, a 

visão holística da economia circular foi inibida pela ênfase exagerada na reciclagem e 

reutilização. Ferronato et al. (2019) abordaram os desafios e a importância de 

implementar a economia circular nos países em desenvolvimento, por meio da introdução 

de políticas ambientais, investimentos efetivos, inclusão social, conscientização pública, 
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valorização e reciclagem dos resíduos sólidos para dinamizar as economias em 

desenvolvimento. 

 

2.3.3 Análise de Artigos sobre a Gestão de Resíduos Sólidos 

 

 Dentre os cinco grupos de palavras-chave encontrados nos resultados gerais da 

bibliometria, foi escolhida a palavra gestão de resíduos sólidos e filtrados 30 artigos sobre 

o tema para análise. Na Figura 6, são destacados os países estudados por esses 30 artigos, 

predominando os seguintes países: Grécia, Finlândia, Itália, Espanha, Reino Unido, 

Rússia, Suíça, Polônia e República Tcheca (Europa); China, Japão e Índia (Ásia); Estados 

Unidos (América do Norte); e Brasil, Chile e Bolívia (América Latina). Os países 

africanos não apresentaram publicações neste filtro. 

 

 

Figura 6. Mapa dos países identificados nos artigos relacionados com aterro sanitário. 

Fonte: Autora (2021). 

 

 Em alguns países da Europa, as taxas de reciclagem são alcançadas por meio de 

investimentos em tecnologias, como tratamento mecânico químico, recuperação 

energética com biodigestão anaeróbia, biogás, programas de coleta seletiva em pontos 
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estratégicos ou cobrança da taxa do serviço, no qual cada família é responsável pela 

geração dos seus resíduos, separação dos materiais reciclados e pagamento de taxas ou 

impostos sobre resíduo sólido. A Suécia alcançou o melhor desempenho na União 

Europeia ao adotar a redução e reciclagem associada ao tratamento térmico por 

incineração e recuperação das cinzas de fundo como matéria-prima para construção civil 

(ABIS et al., 2020). 

 Segundo Rolewicz-Kalińska et al. (2020), a Comunidade Europeia tem encontrado 

desafios para implementar a gestão de resíduos sólidos com base nas metas da Diretiva 

de Economia Circular, pois as altas taxas de reciclagem incluem investimentos em 

tecnologias e transformação social da população. Para Sorkun (2018), as normas sociais 

influenciam e determinam o interesse dos europeus em separar e encaminhar para 

reciclagem os seus resíduos sólidos. 

 A economia circular foi inserida na China em 2002 por meio da promulgação da 

Lei de Promoção da Produção Limpa (ASSUNÇÃO, 2019). Entre os desafios de gestão 

de resíduos, destacam-se a reciclagem dos materiais de construção civil, a sistematização 

da simbiose entre os parques industriais e a diminuição da demanda por aterros sanitários. 

Em contrapartida, o Japão tem apresentado resultados positivos ao inserir, na gestão de 

resíduos sólidos, a meta de emissão zero por meio do sistema de avaliação do ciclo de 

vida, minimização, reciclagem, transporte e comércio para venda dos resíduos sólidos 

(VELVEZHI et al., 2020). 

 Os Estados Unidos têm destinado os resíduos sólidos para aterros sanitários. Como 

consequência, as emissões de metano têm sido a terceira maior fonte de poluição 

antropogênica no país (POWELL e CHERTOW, 2019). Brasil, Bolívia e Chile têm 

demonstrado a importância das cooperativas de reciclagem para alcançar gestão eficiente 

de resíduos sólidos. Essas cooperativas são os principais responsáveis pelo maior 

percentual de reciclagem, porém, apresentam dificuldades de estrutura, financiamento, 

renda e saúde. No Brasil, os catadores respondem por quase 90% dos resíduos reciclados, 

atuando nas diferentes etapas da coleta seletiva (GUARNIERI et al., 2020). Segundo 

Valenzuela-Levi (2019), os desafios do Chile são tornar a reciclagem obrigatória para os 

municípios, definir metas e introduzir impostos sobre aterro sanitário. 

 Para Llanquileo-Melgarejo et al. (2021), entre os desafios da gestão de resíduos 

sólidos na América Latina e Caribe, estão os aterros não controlados, baixa taxa de 

recuperação dos resíduos, dificuldade em implementar políticas públicas que consigam 
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inserir o fator social por meio dos catadores, financiamento, mercado e condições 

regionais para alcançar as metas traçadas de reciclagem. 

 Para discutir o tema de gestão de resíduos sólidos, os autores têm utilizado diversas 

metodologias de pesquisa como atividade e coleta de dados em campo de aterro sanitário 

e incineradores para análise em laboratório da composição dos resíduos, entrevistas e 

questionários com empresas, órgãos públicos e cooperativas. O uso de aplicativos web e 

bases de dados disponíveis em nuvem aparecem como tendência para os formuladores e 

gestores de políticas públicas. Tratam-se de ferramentas de apoio às decisões estratégicas 

relacionadas com oportunidades de valorização dos resíduos, opções de reciclagem e 

disponibilidade de fluxos de resíduos como matérias-primas (PAUL e BUSSEMAKER, 

2020). 

 A metodologia que predomina nos artigos é a modelagem estatística para 

indicadores ou dados de reciclagem. Os autores utilizam dados estatísticos como 

ferramenta essencial na gestão de resíduos, pois é possível modelar cenários, aplicar 

indicadores, administrar banco de dados e melhorar programas e políticas locais. Segundo 

Rathore e Sarmah (2020), os pesquisadores têm contribuído para aumentar o 

conhecimento de gestão de resíduos sólidos ao utilizarr várias tecnologias de reciclagem 

e modelos matemáticos, a exemplo da análise de fluxo de massa, uma ferramenta de 

contabilidade de recursos baseada em sistemas que ligam importação, consumo e descarte 

de materiais recicláveis (ELGIE et al., 2021). Mathioudakis et al. (2020) apontaram que 

a falta de estatísticas aplicadas aos dados de resíduos sólidos é uma limitação para os 

planos de gestão adequados ao meio ambiente e com viabilidade econômica. Abis et al. 

(2020) destacaram que os dados para medir o progresso dos países rumo a economia 

circular através de um conjunto de indicadores ainda são escassos. 

 A modelagem de indicadores dos resíduos sólidos tem ganhado destaque e 

importância com a pandemia oriunda do Covid-19, estabelecendo novos padrões de 

consumo dos resíduos sólidos, aumento na geração de resíduos domésticos e novos 

desafios na realização de pesquisas de campo e coletas de dados atualizados. Segundo 

Zaleski e Chawla (2020), com a pandemia do COVID-19, governos de todo o mundo 

estão se esforçando para fortalecer as economias novamente, usando novas tecnologias e 

sistemas e soluções aplicadas à gestão de resíduos sólidos. 

 Quanto ao método empregado nos países para destinação final dos resíduos sólidos 

na Europa, destacam-se a incineração e a torrefação. Nos países da América do Norte e 

América Latina, o aterro sanitário é a alternativa mais utilizada, porém, aparecem ainda 
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o uso de lixões a céu aberto e aterro controlado como depósito dos resíduos. Entre alguns 

autores, predominam opiniões divergentes sobre qual método é mais seguro para o meio 

ambiente. Alguns consideram o aterro sanitário como atividade de grande potencial 

poluidor, enquanto a incineração é vista como uma tecnologia eficaz, contribuindo para 

alcançar as metas de economia circular propostas na Diretiva da União Europeia, pois é 

considerada como um tipo de energia renovável devido à reciclagem e reaproveitamento 

de RSUs e resíduos industriais (LU et al., 2017). Mathioudakis et al. (2020) indicaram 

que 12% das emissões globais de metano estão relacionadas à decomposição de resíduos 

orgânicos em aterros sanitários. A incineração seria um processo ineficiente quando o 

teor de umidade do resíduo é alto. Além disso, a incineração gera aumento na emissão de 

gases de efeito estufa e as cinzas contêm materiais tóxicos que podem contaminar o solo 

e o lençol freático. 

 O principal ponto em comum encontrado nos artigos selecionados foi a importância 

dada pelos países em implementar a reciclagem baseada em economia circular, pois os 

resíduos sólidos são vistos como recurso e podem ser utilizados na reciclagem ou geração 

de energia, reduzindo a necessidade de extração de matéria-prima e de aterro sanitário. 

Segundo Agovino et al. (2020), não é possível atingir as metas de reciclagem sem levar 

em conta a questão da eficácia da coleta seletiva de resíduos. Para Sastre et al. (2018), 

alcançar a meta de reciclagem é um fator crucial para a melhoria da gestão de resíduos 

sólidos. 

 A gestão de resíduos sólidos é considerada como a chave para estabelecer as 

legislações, diretivas e planos de gestão de resíduos sólidos, ao apresentar aos 

formuladores de políticas públicas, um espaço para o crescimento do emprego e proteção 

ambiental (LIU et al., 2020). Paul e Bussemaker (2020) ressaltaram a importância de 

estabelecer a gestão de resíduos a partir do desperdício zero dos materiais com a 

valorização, reciclagem ou recuperação de energia e o tratamento dos resíduos orgânicos 

por meio da digestão anaeróbia, a fim de estabelecer a economia circular e fechar os ciclos 

biológico e técnico. 

 

2.4 Conclusões 

 

A análise bibliométrica gerou dados que permitiram a compreensão da evolução 

das pesquisas sobre aterro sanitário. O número de publicações apresentou uma taxa de 
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crescimento de 43% a partir de 2008. Os países europeus se destacaram com maior 

número de publicações científicas, principalmente a Itália, Espanha e Reino Unido. 

Percebeu-se que o método de aterro sanitário gera impactos ao meio ambiente como 

poluição do solo e lençol freático, enquanto os materiais de valor agregado são 

desperdiçados. A análise baseada em economia circular sugere a implementação de 

tecnologias de reciclagem envolvendo diferentes tipos de resíduos sólidos, associada a 

uma gestão eficiente de inserção de resíduos no ciclo de reaproveitamento, reciclagem e 

recuperação energética, até fechar o ciclo de uso. 

Os artigos mais citados abordam a economia circular no âmbito da gestão de 

resíduos sólidos e apontam alguns indicadores para mensurar a reciclagem e 

estabelecimento de metas de sustentabilidade ambiental. A incineração é o método mais 

adotado para descarte de resíduos sólidos na Europa, enquanto a China, o Brasil e os 

Estados Unidos utilizam os aterros sanitários para o descarte dos resíduos sólidos. 

Quanto à gestão de resíduos sólidos, a Europa apresenta melhor desempenho nas 

taxas de reciclagem, devido aos investimentos em tecnologias e programas de coleta 

seletiva. Dentre os países asiáticos, o Japão, ao inserir a economia circular e empregar 

novas tecnologias, tem alcançado bom desempenho. Já os países da América Latina 

encontram grandes desafios para estabelecer a gestão de resíduos sólidos devido a 

questões de financiamento e desigualdades regionais. Como atores da reciclagem, 

destacam-se os catadores que impulsionam a coleta seletiva. 

Há uma preocupação mundial acentuada com as questões ambientais envolvendo o 

tema resíduos sólidos. Muitas ações já foram implementadas, porém, ainda se tem um 

longo caminho a percorrer para alcançar as metas da Agenda 2030. 

 A gestão de resíduos sólidos necessita ser bem estabelecida de acordo com a 

realidade e características de cada país de modo a gerar um novo mercado com alta 

relevância em termos de inserção social e ecoeficiência, voltado principalmente para os 

catadores que atuam em lixões e toda comunidade para alcançar resultados significativos. 

Finalmente, a bibliometria permitiu uma análise do panorama atual de publicações 

científicas nacionais e internacionais na área de aterros sanitários.  
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CAPITULO 3 

CONSIDERAÇÕES SOBRE O AMBIENTE E GESTÃO DE RESÍDUO SÓLIDO 

URBANO EM FEIRA DE SANTANA 

 

RESUMO 

 

O aterro sanitário é uma atividade que envolve a disposição final dos resíduos sólidos, 

estes devem ser regulamentados por normas técnicas para garantir a qualidade do meio 

ambiente. Os resíduos sólidos gerados no município de Feira de Santana compreendem 

diversidade de materiais, o poder público é responsável pela gestão dos mesmos que 

incluem desde a coleta dos materiais as políticas locais. Os objetivos deste capítulo foram 

analisar a dinâmica ambiental do complexo de aterro sanitário de Feira de Santana e 

propor estratégias para gestão de resíduos sólidos com base na economia circular. Para 

isso, foram analisadas as principais legislações federais e municipais, além de 

documentos de gestão de resíduo sólido. Foram adquiridos ainda os seguintes produtos 

de sensoriamento remoto: imagens de satélite de alta resolução espacial disponíveis na 

plataforma Google Earth para os anos de 2004, 2014, 2020; imagens dos satélites Landsat 

5 e Landsat 8 para os anos de 1993, 2008, 2014 e 2019. Como um dos principais 

resultados, gerou-se um mapa de uso e cobertura do solo para a área de estudo. Quanto à 

gestão de resíduos em Feira de Santana, os resíduos domiciliares destinados ao aterro 

foram compostos por: orgânicos, papel, plástico e outros materiais como borracha e vidro. 

A geração per capita de resíduo sólido foi de 0,74 kg/hab/dia em 2016 e de 0,89 

kg/hab/dia em 2020. Questões ambientais e socioeconômicas devem ser levadas em 

consideração nas ações de gestão de resíduos sólidos desde a fonte até o ciclo final. A 

economia circular foi proposta como estratégia para alcançar os objetivos do 

desenvolvimento sustentável e metas baseadas em legislações e planos municipais, afim 

de garantir efetividade da gestão de resíduos sólidos, colaborando para uma cidade 

inteligente e sustentável. 

 

Palavras-chaves: Aterro Sanitário, Legislação, Sensoriamento Remoto, Gestão de 

Resíduos Sólidos. 
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3.1 Introdução 

 

 Aterro sanitário é uma prática tradicional utilizada para depositar resíduos sólidos 

em todo o mundo (NANDA e BERRUTI, 2021), envolvendo descarte de resíduos tanto 

biodegradáveis como não biodegradáveis. Os RSUs depositados em aterros sanitários 

levam à formação de gases poluentes e lixiviados, um líquido altamente poluente para o 

meio aquático (ZANTA e FERREIRA, 2003; KING e GUTBERLET, 2013; MAINA et 

al., 2017; COSTA et al., 2019). O aterro sanitário pode ser considerado um reator 

bioquímico, cujos resíduos depositados correspondem a insumos de entrada para a reação 

desses materiais com o solo e água, liberando líquidos e gases. O comportamento 

complexo dos resíduos e das propriedades geotécnicas são fontes de grandes problemas 

ambientais oriundos de aterros sanitários implantados no Brasil (MACHADO et al., 

2010). Essa atividade é considerada de grande potencial poluidor, pois os produtos, ao 

serem liberados no ambiente sem o devido tratamento, comprometem a qualidade do solo, 

dos recursos hídricos e do ar. 

 O aterro sanitário é considerado como a opção mais adequada para a disposição 

final dos resíduos sólidos no Brasil e é regulado pela norma NBR 13896/1997, que 

determina que os projetos de implantação e operação devem dispor de estrutura de 

engenharia e critérios ambientais para evitar danos ao ambiente. Com o avanço das 

legislações federais, em 2010, ao ser implementada a PNRS, determinou-se que todos os 

lixões e aterros controlados no país deveriam ser inativados até o ano de 2014. O Estado 

da Bahia dos 417 municípios, 286 ainda operam atividades de lixão, o município de Feira 

de Santana com a segunda maior população do estado e influência econômica sobre 

cidades vizinhas, concentra três depósitos de resíduos sólidos: lixão encerrado no ano de 

2004 e dois aterros sanitários em operação que são regulamentados através das normas 

técnicas e licenciamento ambiental. 

 Para auxiliar os estudos e a gestão de um aterro sanitário como diagnóstico 

ambiental, escolha do local de implantação e monitoramento, pode ser utilizado o 

sensoriamento remoto que é um termo referente à obtenção de imagens à distância sob a 

superfície terrestre (SOUZA, 2010a). Dentre as vantagens de se usar os dados de 

sensoriamento remoto para estudos sobre aterros sanitários, estão o baixo investimento e 

a possibilidade de gerar informações espaciais em diferentes escalas, conduzir 

modelagens ambientais para identificar uma determinada realidade, construir cenários e 
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hipóteses por meio de uso de recursos computacionais em termos de equipamentos e 

programas, sem a necessidade de interferências físicas no ambiente. 

 Dentre os estudos realizados por diferentes autores na área de aterro sanitário, 

podem ser destacadas as pesquisas que têm permitido a localização de vegetação 

estressada associada a lixões, depósito de metais tóxicos e contaminação de microbacias 

hidrográficas. Por exemplo, Silvestri (2008), Sener (2011) e Yin (2016) identificaram 

áreas adequadas para implantação de aterros sanitários e investigaram deslizamento de 

terra em áreas ocupadas por resíduos sólidos. São notáveis as diferentes possibilidades de 

aplicações baseadas em dados de sensoriamento remoto obtidos por plataformas aéreas 

ou orbitais e que podem ser conduzidas em temas envolvendo aterros sanitários. Ao serem 

inseridas como instrumentos de gestão de resíduos sólidos, os dados de sensoriamento 

remoto auxiliam na tomada de decisões e no planejamento ambiental de um município, 

com baixo custo de investimento, além de garantir o uso adequado do solo e a qualidade 

ambiental dos recursos naturais. 

Integrar dados ambientais para a gestão de RSUs é fundamental para minimizar 

impactos ambientais em aterros sanitários. Alfaia et al. (2017) destacaram a importância 

da adoção de medidas integradas de redução de resíduos, reutilização, reciclagem, 

compostagem e recuperação de energia. Segundo Quina et al. (2018), a gestão de resíduos 

sólidos e reciclagem deve atender critérios ambientais e fechar o ciclo dos materiais após 

esgotada toda a potencialidade de uso.  

A Economia Circular pode representar a resposta para a melhoria das atividades 

atuais de gestão de resíduos sólidos em todo o mundo, uma vez que levam em 

consideração o princípio da valorização e reciclagem dos resíduos para dinamizar as 

economias em desenvolvimento (FERRONNATO et al., 2019). Segundo Paul e 

Bussemaker et al. (2020), a transição para uma economia circular sustentável, ao valorizar 

os RSUs, inclui digestão anaeróbica de resíduos orgânicos e recuperação de energia de 

resíduos sólidos. A pandemia relacionada com COVID-19 é uma nova oportunidade para 

acelerar a transição para energia limpa, implementando abordagens de economia circular 

para garantir eficiência energética (SU, 2021). 

Associado à economia circular, as metas da Agenda de Desenvolvimento 

Sustentável 2030 visa contribuir para a redução dos aterros sanitários, produção de 

energia limpa, aumento das taxas de reciclagem e aumento da importância da inclusão 

social dos catadores (SCHROEDER et al., 2019). O objetivo deste capítulo é analisar a 
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dinâmica ambiental do complexo de aterro sanitário de Feira de Santana e propor 

estratégias para gestão de resíduos sólidos com base na economia circular. 

 

3.2 Materiais e Métodos 

 

Este estudo é realizado no município de Feira de Santana – Bahia, sob as 

coordenadas 12º 16' 00" S (latitude) e 38º 58' 00" W (longitude). Dentre as características 

ambientais predomina o bioma mata atlântica com formação de florestas nativas e bioma 

Caatinga, cuja vegetação é constituída por espécies lenhosas, herbáceas, cactáceas e 

bromeliáceas. A precipitação média anual varia de 300 mm a 500 mm (FRANCO-

ROCHA et al., 2007). De acordo com SANTOS et al. (2018), Feira de Santana apresenta 

clima do tipo C1w2A’a’, isto é, subúmido seco com período prolongado de verão, 

megatérmico e evapotranspiração potencial no verão de 31%, segundo a classificação 

climática de Köeppen. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano: 26% no verão, 

30% no outono, 24% no inverno e 20% na primavera, em média (BRANDÃO et al., 

2010). A cidade encontra-se sobre platô sedimentar, formado por sedimentos tércio-

quaternários assentados sobre embasamento cristalino do Pré-Cambriano (CORREIA 

NETO et al., 2005). Devido à influência da geomorfologia de tabuleiro sedimentar, a 

concentração urbana no sentindo norte e sul é influenciada pela presença de 52 lagoas e 

nascentes de vários rios importantes para a região, como são os casos dos rios Subaé, 

Pojuca e Jacuípe (LOBÃO e MACHADO, 2005). Sob esta influência geográfica estão 

inseridos o lixão e dois aterros sanitários na área urbana do bairro Nova Esperança 

 Para realizar o diagnóstico ambiental dos aterros sanitários de Feira de Santana, 

foram utilizadas imagens de satélite de alta resolução espacial disponíveis na plataforma 

Google Earth para os anos de 1993, 2008, 2014, 2019 e as imagens dos seguintes satélites: 

Landsat 5 TM (órbita/ponto: 216/068; data de passagem em 10 de dezembro de 1993 e 

03 de fevereiro de 2008; resolução espacial de 30 m); Landsat 8 OLI T1 (data de passagem 

em 10 de maio de 2014 e 02 de dezembro de 2019).  Landsat é uma série de satélites com 

imagens multespectrais lançados pela NASA em 1972, o mesmo possui 8 séries de 

sensores com coberturas da superfície terrestre do planeta terra. (SOUZA, 2010 a). A 

qualidade da imagem e variedade de dados permite que o mesmo seja utilizado em 

diferentes estudos ambientais, bem como acompanhar a evolução histórica de um 

determinado alvo da superfície terrestre. 
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A escolha das imagens foi baseada na qualidade radiométrica das mesmas e na 

porcentagem de cobertura de nuvens abaixo de 10%. As imagens de satélite foram 

adquiridas no site do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS) e processadas em 

programa de sistema de informações geográficas (SIG), incluindo projeção de 

coordenadas geográficas, composição colorida de imagens, recorte e classificação de uso 

do solo. Para destacar o recorte da vegetação e área do aterro utilizou as bandas do 

vermelho e infravermelho próximo e aplicou-se a equação NDVI: (NIR – RED / NIR + 

RED) para visualizar a diferença entre área vegetada e não vegetada. para análise de uso 

do solo foram reclassificadas as imagens em quatro categorias: vegetação perenifólia, 

vegetação semidecídua, solo exposto e aterro sanitário. 

Para auxiliar a análise foram elaborados os mapas de limite municipal, altitude, 

declividade, geologia e hidrografia. As imagens de alta resolução do Google Earth 

auxiliaram no diagnóstico do histórico dos depósitos de resíduos sólidos.  

Seguido a modelagem ambiental, utilizou o método qualitativo para análise da 

gestão de resíduo sólido, construção de uma base de dados documentais referente a 

legislações federais e municipais, documentos internacionais, plano de gestão do 

município para retirar dados sobre geração dos resíduos sólidos, fontes de jornais 

eletrônicos referentes a notícias sobre o aterro. Esse conjunto de informações permitiu 

uma análise tanto do aspecto legislativo como de gestão para o município de Feira de 

Santana (Figura 7). 

 

              Figura 7. Fluxograma das etapas do trabalho. Fonte: Autora (2021). 
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3.3 Resultados 

 

3.3.1 Legislação e Aspectos Normativos para Gestão de Resíduos Sólidos 

 

Os instrumentos legais aplicados aos resíduos sólidos e sua disposição final, por 

assegurar a proteção ambiental, segurança, saúde pública, gestão, aspectos econômicos e 

sociais, são importantes para definir normas, critérios, princípios e objetivos para o 

estabelecimento da atividade. O primeiro marco legal no Brasil referente ao meio 

ambiente ocorreu no ano de 1981 com a promulgação, da Política Nacional de Meio 

Ambiente (PNMA), estabelecendo os objetivos de preservação e recuperação da 

qualidade ambiental diante das atividades humanas com vistas ao desenvolvimento 

socioeconômico. Essa lei é considerada um marco regulatório para os estados e 

municípios brasileiros em relação ao uso dos recursos naturais e preservação dos 

ecossistemas, pois propõe definições sobre meio ambiente e estabelece o princípio 

poluidor pagador para atividades que ocasionam degradação ou poluição ambiental.  

Com o estabelecimento do modelo capitalista de exploração dos recursos naturais, 

da industrialização, da produção e consumo, começaram a surgir, em diversos países do 

mundo, muitos problemas ambientais relacionados com poluição, desmatamento, 

contaminação do solo e das fontes hídricas, além dos descartes de resíduos em condições 

irregulares. Em 1992, a ONU promoveu a Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), realizada na cidade de Rio de Janeiro. Nessa 

conferência, diversos países discutiram e elaboraram ações para reduzir e mitigar os 

impactos ambientais. Esse evento evidenciou a importância e a necessidade de inserir 

questões ambientais nas formulações de políticas públicas a partir de acordos ambientais 

que foram estabelecidos para os países desenvolvidos, considerados os grandes 

poluidores. Os países em desenvolvimento ficaram isentos de adotar medidas de redução 

de emissão de gases. Dentre os documentos mais importantes dessa conferência, destaca-

se a Agenda 21 que estabeleceu um plano de ação para garantir a sustentabilidade do 

planeta. Essa agenda foi utilizada como base para elaboração de políticas e planos de 

gestão de diversos países (PESSINI e SGANZERLA, 2016). 

No município de Feira de Santana, o primeiro marco legal referente a questão 

ambiental foi o Código de Meio Ambiente instituído em 1992, com o objetivo de manter 

o meio ambiente ecologicamente equilibrado. O tema resíduo sólido foi abordado nesse 

documento, conforme Art. 80: o solo somente poderá ser utilizado para destino final de 
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resíduos de qualquer natureza, desde que sua disposição seja feita de forma adequada. 

Porém, até o ano de 2004, os resíduos eram depositados diretamente no solo em lixão a 

céu aberto. 

Com as primeiras publicações técnicas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT), o termo lixo é substituído por resíduos e os locais de destinação final 

são estabelecidos a partir de critérios técnicos para implantação e operação de aterro 

sanitário. A norma NBR 8419/1992 definiu aterro sanitário como sendo a técnica de 

disposição de RSUs no solo, sem causar danos à saúde pública e à sua segurança, 

minimizando os impactos ambientais. Em 1997, foi publicada a norma NBR 13896/1997, 

que dispôs sobre aterros de resíduos não perigosos e critérios para projeto, implantação e 

operação de aterros sanitários considerados pela lei como local adequado para disposição 

final dos resíduos sólidos. O objetivo é minimizar os impactos ambientais ao adequar os 

critérios de operação e tratamento, a fim de garantir condições mínimas de segurança e 

controle ambiental das estruturas. Para implantação dessa atividade, são obrigatórias a 

impermeabilização do solo, drenagem, tratamento do percolado (chorume), proteção de 

águas subterrâneas e superficiais, monitoramento das emissões de gases, manutenção e 

segurança. Também devem estar vinculados aos projetos de aterro, o plano de 

encerramento e monitoramento da atividade que, em média, são projetados entre 15 a 30 

anos de operação. 

A Lei Federal n. 9.605/1998 classificou como crime ambiental a destinação 

inadequada de resíduos sólidos (ALFAIA et al., 2017). Porém, devido à falta de controle 

e fiscalização das políticas ambientais, no Brasil se gerou um passivo ambiental de lixões 

e aterros sanitários controlados, bem como a necessidade de construção de novos aterros 

em razão do esgotamento da vida útil da maioria dos existentes (JACOBI e BESEN, 

2011). Este cenário perdurou por anos, pois o engajamento político estava distante das 

questões ambientais voltadas apenas para o desenvolvimento econômico, enquanto a 

industrialização do país impulsionava um novo mercado de consumidores com materiais 

destinados a obsolescência programada, oriundo do modelo de economia linear. 

Magera (2003) destacou que o homem responde a essa necessidade de produção 

gerando mais lixo que será colocado na biosfera. Os resíduos sólidos de origem urbana 

(RSU) podem ser de origem residencial, comercial, industrial ou de estabelecimentos de 

saúde e limpeza pública. São materiais diversos e complexos em sua composição 

(ZANTA e FERREIRA, 2003). Os tipos de resíduos sólidos permitidos em aterros 

sanitários brasileiros são aqueles definidos como Classe IIA pela NBR 10004/2004. 
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Em 2010, o país avançou em termos de legislação ao promulgar a Lei nº 12.305/10, 

conhecida como a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), que prevê diretrizes 

relativas à gestão integrada e ao gerenciamento dos resíduos sólidos, além de destacar 

premissas para o encerramento dos lixões e abordar conceitos como logística reversa, 

avaliação do ciclo de vida, ecoeficiência, responsabilidade compartilhada que devem ser 

instauradas nos municípios brasileiros. 

Quanto à disposição final, deve-se considerar a reutilização, reciclagem, 

compostagem, recuperação e aproveitamento energético, como alternativas para os 

resíduos. Assim, entende-se que o aterro sanitário deve ser considerado como última 

alternativa para os resíduos que se esgotou a capacidade de uso, reaproveitamento e 

reciclagem. 

Cetrulo et al. (2018), ao analisarem a PNRS, identificaram que a mesma possui 

princípios estabelecidos em políticas internacionais de países desenvolvidos, destacando-

se os itens relativos à hierarquia de resíduos, prevenção à eliminação, poluidor-pagador e 

ecoeficiência. Os países europeus estão adotando a economia circular para alcançar metas 

de reciclagem, otimizar as possibilidades de uso do resíduo e fechar o ciclo de materiais 

a partir do reaproveitamento e reciclagem dos resíduos, recuperação energética e da 

redução dos aterros sanitários.  

A coleta seletiva auxilia na implantação dos sistemas de valorização e tratamento 

de resíduos previstos na PNRS, porém, é preciso romper com a barreira da falta de 

sustentabilidade financeira do modelo atual de limpeza urbana e manejo de resíduos 

sólidos (GRISA e CAPANEMA, 2018). Segundo Assunção et al. (2019), na esfera 

municipal, a efetividade da PNRS é comprometida pela dificuldade na gestão e manejo 

dos resíduos diante da baixa capacidade financeira e técnica. 

A PNRS ressalta a importância da política de educação ambiental para o tema, 

porém, muitas ações são isoladas ou pautadas no âmbito escolar. O envolvimento, 

participação e conscientização de toda a sociedade são fundamentais para mudanças de 

hábitos, melhoria das taxas de reciclagem no país e transição para uma economia circular. 

Cabe ressaltar que, em 2012, a Conferência Rio+20 para o desenvolvimento 

sustentável, na qual foram observados os resultados da Eco-92, foram colocados, em 

pauta, temas transversais às questões ambientais, notadamente, energia, segurança 

alimentar, emprego, cidades sustentáveis, água, oceano, desastres naturais. Porém, o 

resultado da Rio+20 gerou impasses entre os interesses dos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento (PESSINI e SGANZERLA, 2016). Muitos críticos rebateram os 
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documentos e ressaltaram a falta de ações mais precisas para incorporar a ecoeficiência e 

economia verde na agenda dos países. Em 2014, outro evento importante, realizado pela 

ONU em Paris, foi a Conferência do Clima, cujo objetivo principal foi discutir os 

impactos da mudança climática no planeta. Outro importante documento que foi 

elaborado nessa conferência foi o Acordo de Paris (COP-21), cujos principais pontos e 

acordos mundiais estabelecidos foram: aumento da temperatura para o máximo de 1,5 °C 

até o ano de 2100; liberação, aos países mais pobres, de financiamentos para mitigação 

de efeitos da mudança climática; e balanço global das metas a cada 5 anos. (PESSINI e 

SGANZERLA, 2016) 

Dentre as maiores fontes de emissões globais de gases de efeito estufa (CO2-eq.), 

estão os depósitos de RSUs (KING e GUTBERLET, 2013). Os aterros sanitários de Feira 

de Santana são licenciados pelo Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos. 

Segundo o Decreto Estadual n° 15.682/2014, a construção ou ampliação de aterros 

sanitários é enquadrada como atividade de alto potencial poluidor.  

O município de Feira de Santana, a fim de adequar termos, normas e objetivos em 

conformidade com a PNRS, estabeleceu, em 19 de dezembro de 2017, a Lei nº 3785 do 

Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIS) e a Política 

Municipal de Resíduos Sólidos que estabelecem, como princípios, o gerenciamento de 

resíduos sólidos, a não geração ou redução de geração, a reutilização, a reciclagem, a 

recuperação energética e a disposição final como ordem de prioridade a ser implementada 

em todo município. A Lei prevê coleta seletiva, apoio às cooperativas, fomento e 

organização dos catadores autônomos em cooperativas ou associações. A reciclagem, 

além dos benefícios ambientais, promove a geração de emprego e inserção social com 

postos de trabalho. Essa lei também institui o Fundo Municipal de Resíduos Sólidos 

(FMRS), de natureza contábil, tendo, por finalidade, concentrar os recursos para a 

realização de investimentos para o gerenciamento dos resíduos sólidos, como coleta, 

transporte, aterro sanitário e reciclagem. 

O Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Territorial, vigente até 2028, destaca 

o direito da cidade sustentável e indica que a sustentabilidade se estrutura no tripé entre 

o social, o ambiental e o econômico, com suas interrelações e integrações. Esse Plano 

considera o reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como bem 

econômico e de valor social, gerador de trabalho e renda e promotor de cidadania. 

Estabelece a implantação da Central de Tratamento de Resíduos para tratar todas as 

tipologias de resíduos sólidos geradas no município. Os impactos ambientais pela 
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disposição inadequada dos resíduos são inseridos nos instrumentos de preservação e 

recuperação dos bens naturais, no combate à degradação socioambiental e também nas 

alternativas de tratamento para os resíduos através do uso de energias e tecnologias 

limpas. 

Em 2020, foi atualizada a Política Nacional de Saneamento Básico por meio da Lei 

n° 14.026/2020 que apresenta a cobrança de taxa para garantir autonomia financeira dos 

serviços públicos e de saneamento básico. A cobrança por serviço de limpeza e manejo 

de resíduos sólidos pode ser implementada por taxas, tarifas e outros preços públicos a 

fim de promover a adequação à saúde pública, conservação dos recursos naturais e 

proteção do meio ambiente (ABRELPE, 2020). Esta lei entra em conformidade com 

práticas estabelecidas em países europeus, sendo que a população paga uma taxa de aterro 

e geração dos resíduos sólidos. 

O avanço das legislações ambientais envolve a evolução de conceitos importantes 

como desenvolvimento socioambiental, sustentabilidade, desenvolvimento sustentável, 

ecoeficiência, economia verde e economia circular. Do ponto de vista jurídico, o 

município de Feira de Santana acompanha o período histórico de promulgação das leis 

nacionais e apresenta legislações atualizadas que abordam a gestão dos resíduos sólidos 

e práticas de reciclagem. Essas leis são baseadas em arcabouço teórico que compreende 

a importância de integrar os aspectos ambientais, sociais e econômicos, porém, fica 

evidente uma lacuna entre o que se é proposto e o que tem sido feito, justamente porque 

a implementação de ações para uma cidade sustentável e inteligente exige tempo 

relativamente longo, investimento, interesse político, fiscalização e alcance social que é 

naturalmente heterogênea nos seus hábitos, cultura e padrão de vida. 

 

3.3.2 Diagnóstico Ambiental do Complexo de Aterro Sanitário 

 

A análise ambiental dos depósitos de resíduos sólidos são etapas fundamentais para 

o cumprimento das legislações federais e municipais, relacionadas com a preservação, 

qualidade dos ecossistemas e monitoramento, as quais são consideradas como obrigações 

dos gestores e empresas responsáveis pela atividade. 

No município de Feira de Santana, os depósitos de RSUs estão concentrados em 

um mesmo raio de influência localizado no bairro Nova Esperança, próximo ao anel de 

contorno o qual liga diversos bairros ao centro da cidade, nesta área se operou um lixão 

municipal até 2004. A operação do aterro sanitário municipal iniciou-se em 2005. Em 
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2014, foi implantado um aterro sanitário particular. Assim, o local é denominado de 

complexo, pois é marcado por condicionantes do ambiente e da pressão urbana (Figura 

8). 

 

Figura 8. Localização da área de estudo no município de Feira de Santana. Fonte: 

Autora (2021). 

 

Em meados de 1980, teve início a operação do lixão municipal que foi instalada em 

uma área de mineração desativada, a antiga cava de pedreira no bairro Nova Esperança, 

distante cerca de 4 km do centro da cidade (PMGIS, 2016). Como nessa data não havia 

sido aprovada regulamentações nacionais e nem o código ambiental do município, não 

foram aplicadas técnicas de prevenção para contaminação do solo e nem o sistema de 

tratamento do chorume. O mesmo operou até 2004 sob condições de forte impacto 

ambiental, devido à exposição a céu aberto dos resíduos, associado com graves problemas 

sociais e de saúde, pois era comum encontrar a presença de catadores vivendo em 

moradias precárias e improvisadas. 

A área do lixão compreende 218.000 m², duas lagoas de chorume no total de 9.000 

m², sendo que a lagoa de maior extensão não possui impermeabilização e a segunda lagoa 

foi construída com manta. Em 2004, era possível observar o lixão apresentando solo 

exposto e resíduos dispostos sem cobertura com material inerte (Figura 9). As atividades 
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do lixão foram encerradas nesse mesmo ano, iniciando-se a remediação com 

recobrimento e drenagem parcial do chorume. 

 

 

Figura 9. Evolução temporal do lixão de Feira de Santana. Fonte: Google Earth. 

 

No período de 2014 a 2020, foi possível identificar presença de vegetação na base 

e no topo das células, redução da lagoa de chorume. A ação do clima, combinada com as 

altas taxas de evapotranspiração, reduziram o volume do lixiviado. Uma parte desse 

efluente líquido é tratado, porém, os gases não são drenados (PMGIS, 2016). 

Considerando-se que o lixão operou por aproximadamente 20 anos sem critérios de 

segurança ambiental e social, foi elaborado um projeto de recuperação de área degradada 

(PRAD), cujos objetivos a serem efetivados é qualificar a área com vegetação nativa, 

tratar o chorume para secar as lagoas e adotar transformações paisagísticas para o 

estabelecimento de um parque urbano (PMGIS, 2016). 

Em 2004, diante dos impactos socioambientais decorrentes da disposição dos 

resíduos sólidos em lixão, foi estabelecido o primeiro aterro sanitário no munícipio, dessa 

vez seguindo as normas técnicas e condicionante do licenciamento ambiental. O mesmo 

se encontra atualmente em operação, recebendo os resíduos domiciliares. A área do aterro 

sanitário municipal é de 520.000 m², composta por duas lagoas de lixiviado que ocupam 

uma área total de 6.573 m². De 2014 a 2020, percebeu-se uma expansão das células 

(Figura 10), fator associado ao aumento da população, do consumo e do descarte de 

resíduos. A forma construtiva do aterro está acima do nível original do terreno, cujas 

camadas de resíduos são recobertas com material inerte e compactados acima do nível do 

solo, para o ano de 2021 as células atingiu um patamar de 40 m de deposição de resíduos 

e material inerte. 
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Figura 10. Evolução temporal do aterro sanitário de resíduos sólidos de Feira de 

Santana. Fonte: Google Earth. 

 

Segundo a reportagem divulgada no ano de 2020, na página eletrônica do jornal A 

Tarde, o aterro apresentou problemas estruturais no ano de 2012, sendo então alvo de 

multas pelo órgão ambiental regulador responsável, o Instituto de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos (INEMA). Esse problema foi decorrente da construção de lagoas de 

lixiviado sem a devida regularização ambiental, impermeabilização e canalização desse 

liquido até a lagoa de chorume do antigo lixão, o qual não está sob responsabilidade e 

monitoramento da empresa. No ano de 2013, foi aplicada outra multa devido a 

contaminação do solo e do lençol freático proveniente do lixiviado exposto no solo. Estes 

fatos exemplificam que, apesar das normas e leis aprovarem o aterro sanitário, a presença 

de falhas e lacunas durante a sua operação pode causar degradação e poluição ambiental, 

as quais são consideradas crimes ambientais em que o poluidor é o responsável direto 

pela mitigação e restauração da qualidade ambiental do local impactado. 

A empresa responsável pela administração do aterro emitiu nota pública sobre 

medidas e ajustes realizados: aplicação de mantas de polietileno e recolhimento do 

chorume em tanques de retenção. Dados da empresa Sustentare Saneamento indicam que, 

em 2020, de um total de 380 mil litros de chorume produzidos, 50 mil litros são tratados 

no próprio aterro, enquanto os restantes 330 mil litros são encaminhados para tratamento 

na Cetrel em Salvador. Dos 10 % do chorume tratado é utilizado a técnica de osmose 

reversa. 

A empresa Sustentare Saneamento opera recebendo resíduos sólidos urbanos do 

município de Feira de Santana e dos municípios limítrofes: São Gonçalo do Campos, 

Conceição do Jacuípe e Amélia Rodrigues. Para o ano de 2021 estão em operação nova 
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unidade de células de resíduo doméstico. A unidade conta com autoclave para incineração 

dos resíduos hospitalar. 

Frente ao crescimento populacional e econômico do município, em 2015, iniciou-

se a operação do segundo aterro sanitário, de propriedade particular e construído para 

receber resíduos industriais e outros materiais não coletados pelo serviço de limpeza 

pública. O aterro sanitário de resíduo industrial ocupa uma área de 389.000 m² com quatro 

lagoas de lixiviado, totalizando 5.745 m². A Figura 11 evidencia a expansão da atividade 

em proximidade de corpo hídrico, nascente, vegetação perenifólia e Área de Proteção 

Permanente. 

 

 

Figura 11.Evolução temporal do aterro sanitário de resíduos industriais de Feira de 

Santana. Fonte: Google Earth (2021) 

 

Diante dos impactos ambientais da atividade deste aterro sanitário e do não 

cumprimentos dos condicionantes ambientais, esta estrutura foi adquirida pela empresa 

Sustare Sanemaento no ano de 2020, na qual está regularizando critérios de operação para 

unificar os dois depósitos para receber os materiais seja de resíduos municipais, bem 

como de origem privada. 

O complexo de aterros sanitários ao longo dos anos foi estudado por diversos 

autores, incluindo o estudo realizado por Santos (2004) de análise físico-químico das 

águas subterrâneas em área de influência do lixão encontrou altas concentrações de Na, 

Ca, Mg, Fe, Mn, HCO3
-, Cl-, SO4

- e NH4
+, menores valores de K e NO3

- e valores elevados 
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para DBO, DQO e sólidos totais nas amostras dos poços de monitoramento do aterro. As 

águas subterrâneas da área do aterro municipal tiveram sua composição alterada pela 

lixiviação de compostos provenientes do lixo disposto no local. Souza (2010b), ao 

analisar a composição do lixiviado do aterro municipal, de acordo com a Resolução 

CONAMA n° 357/205, observou que os níveis de Cd, Pb, Cu e Cr encontrados na amostra 

não estava de acordo com os padrões máximos permitidos para lançamento no corpo 

receptor.  

Oliveira (2018) observou pontos de fuga de chorume na Lagoa Norte e na Lagoa 

Sul do lixão, mesmo 15 anos após a extinção do lixão Nova Esperança. Ao realizar análise 

físico-química da água, foram encontrados valores acima dos limites estabelecidos pelo 

padrão de potabilidade da Portaria 2914/2011 do Ministério da Saúde em termos de 

alcalinidade, condutividade, DBO, sólidos totais, coliformes totais e cloreto. Foram 

observados menores valores de metais pesados (cádmio, chumbo, cobre, cromo e 

mercúrio), nitrato, nitrito e sulfato. Ao comparar os resultados com o trabalho de Santos 

(2004), percebeu-se que o fator tempo atenuou alguns elementos da lagoa de chorume 

devido à própria ação geológica de depuração de alguns elementos químicos. 

Estudos conduzidos pelos autores citados evidenciaram a fragilidade do lixão e do 

aterro sanitário municipal, pois foram implantados em área geológica de composição 

cristalina e aquífero fissural, dos quais requerem utilização de técnicas de 

impermeabilização do solo, tecnologias para drenagem de gases e lagoas de lixiviado. 

Um dos elementos de maior concentração de poluentes são as oito lagoas de lixiviado 

encontrados nos três empreendimentos, as quais recebem tanto chorume como águas 

pluviais. Em relação ao aterro sanitário privado, não foram identificadas publicações 

cientificas. Segundo Costa et al. (2019), os lixiviados brasileiros apresentam alta 

concentração de matéria orgânica, considerado um efluente líquido altamente poluente 

devido à complexidade de sua composição. Os autores sugeriram tratamentos de lixiviado 

baseados em carvão ativado, barreiras reativas, processos oxidativos avançados e 

processos de separação por membrana. 

O uso das imagens de alta resolução do Google Earth permitiu identificar as 

diferenças na estrutura do aterro ao longo do tempo. Outro elemento de análise ambiental 

para os aterros sanitários são a influência da topografia, geologia, hidrografia. Para 

identificar estes aspectos utilizou-se de instrumentos de sensoriamento remoto e base de 

mapas para o estado da Bahia.  
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O complexo de aterros está situado sob altitude de 160 m a 200 m e declividade 

entre 3% a 19%. As unidades litológicas são constituídas predominantemente por rochas 

do tipo gnaisse granulítico (Figura 12). A hidrologia é formada por riachos intermitentes 

pouco encaixados e com pequenos terraços fluviais (SANTOS, 2004) O sentido principal 

de fluxo subterrâneo da região é nordeste/sudoeste, em direção ao rio Jacuípe 

(OLIVEIRA, 2018).  

 

 

Figura 12. Altitude, declividade e hidrografia do complexo de aterros sanitários de Feira 

de Santana. 

 

Segundo Santos (2004), as águas subterrâneas estão sob influência de aquífero 

fissural do embasamento cristalino. Como características litológicas, as rochas 

apresentam fraturas, o que permite a circulação de água e do chorume, aumento das taxas 

de infiltração, facilitando o transporte de materiais contaminantes. O solo que predomina 

na área dos aterros é o Planossolo, caracterizado pela baixa profundidade, intemperização 

e pouca permeabilidade (EMBRAPA, 2006). A composição das rochas e do solo facilita 

o escoamento superficial e infiltração da água e do chorume. Quando não há 

impermeabilização na base, retenção do lixiviado nas lagoas de tratamento oriundo da 

decomposição dos resíduos, constituem-se em importantes agentes de contaminação do 

aquífero. 
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Para identificar o fator da vegetação sob a influência dos aterros foram realizados 

o processamento de imagens dos satélites Landsat 5 e Landsat 8 para os anos 1993, 2008, 

2014 e 2019, para identificar a evolução da atividade e ocupação do solo (Figura 13).  

A vegetação semidecídua é caracterizada por espécies de caatinga arbustiva, 

enquanto a vegetação perenifólia arbórea é influenciada pelo rio Jacuípe.  

 

 

Figura 13. Evolução temporal do uso do solo para complexo de aterros. Fonte: Autora 

(2021). 

 

O mapa de 1993 evidencia a presença do lixão a céu aberto como sendo o único 

local de despejo dos resíduos no sentido sudeste, em relação a vegetação natural da área 

percebe-se a concentração de vegetação perenifólia e indícios de cursos hídricos 

intermitentes ao redor da mata ciliar. 

Para o mapa de 2008 é possível perceber a presença do aterro sanitário municipal 

implantado no ano de 2005 em confluência com o lixão que por normas ambientais é 

encerrado suas atividades em 2004., a vegetação perenifólia apresenta redução devido a 

instalação da nova atividade. 

  Ao analisar o mapa de 2014, identificou a mudança no vigor vegetativo, em 

função da ampliação da atividade do aterro sanitário municipal e a presença de um novo 
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aterro sanitário destinado aos resíduos industriais com início de operação neste mesmo 

ano. O mapa de 2019 evidencia a recuperação da cobertura vegetal para o local do lixão 

encerrado, bem como a vegetação perenifólia apresenta maior vigor e aporte próximo ao 

aterro industrial, em contrapartida percebe-se que as atividades do aterro sanitário e solo 

exposto aumentaram ao longo dos anos. A cobertura vegetal sofreu influência direta do 

uso do solo para implantação e operação dos depósitos de resíduos. O aterro industrial foi 

instalado próximo a Área de Proteção Ambiental do rio Jacuípe, o uso do solo e expansão 

das células e área de aterro suprimiu a vegetação próxima a um curso hídrico que pode 

ser afetado pela percolação do lixiviado, resultando em contaminação local do solo e 

água. A vegetação em aterros não tem sido estável em termos de composição de espécies, 

pois é comum a fragmentação e presença de plantas invasoras, portanto, o seu 

monitoramento contínuo é necessário (VAVERKOVÁ et al., 2019). 

A figura 14 destaca a evolução das classes de uso do solo entre os anos de 1993 a 

2019 para área total em 128 hectares. O aterro sanitário aumentou sua área de 11,5 ha em 

1993 para 33,2 ha, o solo exposto aumentou a área de 20,2 ha em 1993 para 33, 2 ha em 

2019. Para o ano de 2019 aterro sanitário e solo exposto apresentou o mesmo valor, o que 

evidencia que o solo exposto são áreas de expansão das células dos aterros em operação 

e da disposição de resíduos mais recentes. A vegetação semidecídua em 1993 contava 

com área de 50,2 ha sendo reduzida para 42,8 há em 2019, a vegetação perenifólia em 

1993 apresentou área de 46,3 ha e em 2019 sua área está em 20 há, ou seja, houve redução 

de 50% da vegetação nativa com a implantação do aterro. 

 

 

Figura 14. Evolução das classes de uso do solo. Fonte: Autora (2021). 
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Percebe-se que a classe de solo exposto e vegetação perenifólia apresentam relação 

inversa, ou seja, quando ocorreu expansão das células do aterro resultou em fragmentação 

da vegetação. Para o ano de 2019 apresenta o início de recuperação da cobertura vegetal 

semidecídua de 32,8 ha em 2014 para 42,8 ha em 2019, no local do lixão encerrado e 

também da vegetação perenifólia que passou de 10 ha em 2014 para 20 ha em 2019, na 

zona de influência da APA próximo ao aterro industrial. 

De acordo a norma NBR 13.86/97 para implementação de aterro sanitário, o fator 

declividade e distância urbana estão dentro dos limites estabelecidos, porém, quanto aos 

cursos hídricos, os aterros sanitários estão a uma distância menor que 50 metros, dentro 

de área de proteção permanente (APP). Diante dos condicionantes ambientais, o 

complexo de aterros foi implantado em área frágil devido a influência do aquífero fissural, 

solo permeável, presença de hidrografia e da área de proteção permanente, o que ao longo 

dos anos registrou contaminação do aquífero pelo lixiviado e fragmentação de espécies 

nativas do bioma caatinga. Como alternativa, sugere que os mesmos adotem medidas para 

requalificação da área e recuperação do ecossistema, pois o fechamento das atividades 

pode gerar novos impactos, além do alto custo financeiro envolvido. A implementação 

de tecnologias com base na economia circular é uma alternativa que pode contribuir para 

recuperação e aumento da vida útil do aterro para além dos 30 anos previstos. 

 

 

3.3.3 Resíduos Sólidos de Feira de Santana  

 

A compreensão da dinâmica ambiental do complexo de aterro sanitário de Feira de 

Santana é fundamental para avaliar o comportamento da paisagem e as transformações 

pelo uso do solo ao longo dos anos. Outro elemento fundamental é a caracterização dos 

resíduos sólidos produzidos no município, pois estes influenciam diretamente a vida útil 

do empreendimento e as ações da gestão de resíduos sólidos municipal A geração de 

resíduos está associada ao crescimento populacional e grau de urbanização de uma cidade, 

cuja a população de Feira de Santana é estimada em 619.609 habitantes em 2020 (IBGE, 

2019).  

O gerenciamento de resíduos sólidos no município inclui a coleta, o transporte e 

disposição no aterro sanitário. A composição gravimétrica desses materiais indica os tipos 

de resíduos depositados nas células do aterro. Os resíduos orgânicos correspondem à 
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maior quantidade de materiais produzidos pela população, seguida de papel, plástico, 

borracha e vidro, dentre outros materiais (Figura 15). 

 

 

Figura 15.Composição gravimétrica dos resíduos sólidos urbanos. Fonte: PMGIS 

(2016). 

 

A composição dos RSUs influência diretamente o controle estrutural das 

células do aterro. O estudo realizado por Machado et al. (2010) indicou que, para os 

aterros sanitários de Salvador e Bandeirantes, as composições eram semelhantes: 20% de 

plásticos e 50% de resíduos orgânicos. Os resíduos orgânicos são compostos por materiais 

de origem biológica oriunda do consumo de vegetais, frutas, carnes de animais, grãos e 

sementes. São resíduos biodegradáveis e, em comum, liberam água e reações químicas 

ao serem dispostos no aterro sanitário. A decomposição dos RSUs orgânico e o alto índice 

de biodegradação causam considerável perda de massa em um período relativamente 

curto, enquanto os plásticos são responsáveis pela resistência ao cisalhamento das células. 

Em 2016, o volume de resíduos sólidos coletados por habitante em Feira de Santana 

foi de 0,714 kg/hab/dia; para 2020, a estimativa era de 0,89 kg/hab/dia. A média nacional 

para o ano de 2019 foi de 0,99 kg/hab/dia. Percebe-se o aumento de consumo por 

habitante, porém, o volume gerado está abaixo da estimativa média do país (PMGIS 2016, 

ABRELPE 2020). 

Em 2016 e 2020, os volumes de resíduos sólidos urbanos dispostos no aterro de 

Feira de Santana foram de 142.660 ton e 153.231 ton, respectivamente (Figura 16). Em 
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outras palavras, os volumes de resíduos coletados pelo serviço público em 2016 e 2020 

foram de 440,64 ton/dia e 470,90 ton/dia, respectivamente. 

Na Figura 16, são mostrados outros tipos de resíduos coletados pelo serviço 

público, incluindo-se os distritos do município (8.915 t em 2016 e 9.764 t em 2020), 

resíduos orgânicos oriundos das feiras livres (4.541 t em 2016 e 2.609 t em 2020) e do 

centro de abastecimento (3.991 t em 2016 e 5.961 t em 2020), resíduos de construção 

civil (35.775 t em 2016 e 76.397 t em 2020). Outros tipos de materiais que são 

encaminhados ao aterro correspondem a podas de árvores e animais mortos. 

 

 

Figura 16. Coleta de resíduos em Feira de Santana. Fonte: PMGIS (2016). 

 

Os valores descritos correspondem ao volume total de resíduos em toneladas por 

ano destinados no aterro sanitário municipal, por meio de coleta pública. Assim, a geração 

anual de resíduos sólidos em Feira de Santana tende a ser maior devido à disposição 

irregular em terrenos baldios, rios e rotas que não acessam bairros em situação de 

vulnerabilidade pela violência ou moradias irregulares. 

Os resíduos de saúde são destinados para incineração por autoclave no aterro 

municipal operado pela empresa Sustentare, o ano de 2020 registrou 124,99 ton/ano. Com 

relação à coleta seletiva, destacam-se, no município, as cooperativas Artemares e 

Coobafs, responsáveis por reciclar, em média, 180 toneladas de resíduos por mês 

(PMGIS, 2016). Percebe-se a importância do aumento e implantação de programas 

estratégicos de coleta seletiva para recuperar matérias recicláveis que são destinados ao 
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aterro. Os dados de reciclagem representam apenas 7% de recuperação dos resíduos 

sólidos urbanos.  

No horizonte de quatro anos, houve aumento na geração dos resíduos sólidos 

urbanos, orgânicos e de construção civil. Houve decréscimo apenas na coleta de resíduos 

nas feiras livres. Isso pode estar associado à redução do número de feiras livres no 

município ou pode indicar ainda que está havendo reaproveitamento e outros destinos 

para os resíduos orgânicos que pode incluir alimentação humana ou de animais. 

 

3.4. Caminhos da Gestão de Resíduos Sólidos, um Novo Olhar sob a Perspectiva da 

Economia Circular 

 

A identificação dos aspectos ambientais que caracterizam um lugar é importante 

para elaborar metas e planos municipais de gestão de resíduo sólido. Para estabelecer a 

gestão de resíduos sólidos, é importante integrar aspectos ambientais, sociais e 

econômicos. No Brasil, destacam-se os problemas de gestão como insuficiência 

financeira, custos de operação dos aterros, impacto ambiental pela atividade e reciclagem 

ainda insipiente em algumas cidades. 

As diretrizes e propostas da economia circular contribui para o aumento das taxas 

de reciclagem, recuperação energética dos resíduos, redução dos aterros e implantação de 

tecnologias de tratamento dos resíduos. A economia circular é um sistema econômico que 

visa o desperdício zero ao longo do ciclo de vida dos materiais. Ao término da sua vida 

útil, retornam ao processo industrial ou ao meio ambiente com segurança, garantindo um 

ciclo natural de regeneração (NOBRE e TAVARES, 2021). A economia circular têm sido 

considerada uma alterativa para o modelo econômico linear vigente, pois seu objetivo é 

propor o uso adequado dos recursos naturais, garantir a qualidade ambiental e crescimento 

econômico. Geissdoerfer et al. (2017) definiram a economia circular como um sistema 

regenerativo em que a entrada, o desperdício de recursos, a emissão e o vazamento de 

energia são minimizados pela desaceleração, fechamento e estreitamento dos circuitos de 

material e energia. A implementação de uma economia circular impulsiona mudanças em 

diversas áreas do governo, como meio ambiente, estratégia industrial, crescimento 

econômico, infraestrutura, comunidades, comércio internacional e defesa (VELENTURF 

et al., 2019). 

A transição para a economia circular propulsiona o alcance dos objetivos de 

desenvolvimento sustentável, visto que a questão ambiental, por meio da preservação, 
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uso consciente dos recursos naturais, energia renovável, implementação de tecnologia, 

economia verde e justiça social, pode ser estabelecida ao adotar medidas baseadas na 

economia circular. O seu objetivo é transformar a economia e o uso dos recursos para 

poupar recursos naturais e aproveitar os materiais já disponíveis. Segundo Batista et al. 

(2021), os países da América Latina, ao reduzirem substancialmente a geração de resíduos 

até 2030, por meio da prevenção, redução, reciclagem e reaproveitamento, além da 

redução dos impactos ambientais, proporcionam as cidades a alcançarem os Objetivos 11 

e 12 da ODS. 

Para esta pesquisa, foram formuladas estratégias para um horizonte de 10 a 20 anos, 

para que em 2030 o município de Feira de Santana já tenha estabelecido metas e alcance 

de objetivos da ODS. As estratégias podem impulsionar a economia circular no município 

de Feira de Santana nas seguintes formas: 

 

1. Requalificação do complexo de aterros a fim de melhorar a qualidade do ecossistema 

local, através do reflorestamento da vegetação nativa da caatinga, bem como implantar 

corredor ecológico para possibilitar a integração entre área em recuperação do lixão até a 

Área de Proteção Ambiental do Jacuípe. 

 Inserção de tecnologias de recuperação energética nos dois aterros em operação 

como o biogás; tratamento dos resíduos orgânicos por meio da biodigestão e 

compostagem; e implantação de centros de estudos e monitoramento para os aterros 

sanitários. As biorefinarias operam com base na digestão anaeróbica e compostagem. O 

seu produto pode ser usado como matéria prima biológica para a produção de 

biocombustíveis e polímeros biodegradáveis (MAINA et al., 2017). 

 Segundo Iqbal et al. (2020), a reciclagem de resíduos de fração orgânica pode ser 

estabelecida por métodos biológicos como digestão anaeróbia e compostagem. Como 

benefícios, têm-se a recuperação de recursos em energia e composto fertilizante, a 

diminuição de poluição do aterro e o aumento do espaço e da vida do útil do mesmo. 

2. Implantação do centro de triagem de materiais recicláveis: são unidades responsáveis 

por receber os resíduos do município e triagem dos mesmos de acordo as possibilidades 

de reciclagem ou recuperação energética, para esta atividade deve-se incluir os catadores 

das cooperativas Coobafs e Artemares, bem como estabelecer novas oportunidades para 

os catadores informais, através da ampliação de rede de catadores; formalização da 

atividade, equipamentos de segurança e treinamento profissional, qualificação, e 

orientação educacional por meio de universidades de meio ambiente. 
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 O estabelecimento de sistema de pré-tratamento mecânico biológico antes do 

aterro apresenta boa relação custo-benefício, melhora a condição ambiental, recupera 

matérias recicláveis destinados ao aterro e amplia empregos para catadores informais 

(FERRONATO et al., 2019). Um maior investimento do estado na gestão de resíduos 

sólidos locais e reciclagem produz empregos, benefícios ambientais e de saúde (LIU et 

al., 2020). 

  Ampliação da coleta seletiva: ou seja, estabelecer programas de separação e coleta 

dos resíduos orgânicos nas feiras livres e Ceab, resíduos domiciliar nos bairros, por meio 

de rotas de coleta e pontos de entrega. Pois um dos desafios da gestão de resíduos sólidos 

é separar os materiais de acordo o potencial de reciclagem, já que os mesmos chegam aos 

aterros misturados ou são destinados diretamente na natureza. 

Incentivo ao reaproveitamento de resíduos de construção civil; redução de entulhos 

e materiais descartados em obras. Segundo Rosado et al. (2019), os municípios brasileiros 

devem investir em programas de incentivo à triagem nos canteiros de obras, melhorar a 

qualidade dos materiais recuperados e aumentar os índices de reciclagem. Huang et al. 

(2018) destacaram que países como Estados Unidos, Dinamarca, Coreia do Sul, 

Cingapura, Japão e Alemanha alcançam taxas de 70% a 95% para resíduos de construção 

civil ao estabelecer modelo de economia circular eficaz, reforçando o controle da fonte 

desses materiais e a adoção de tecnologias, modelos de mercado inovadores e incentivos 

econômicos. 

3. Ampliação da rede de logística reversa que consiste na criação de pontos de 

entrega em locais estratégicos no centro da cidade, bem como nos bairros populosos, dos 

quais podem ser comércios, supermercados através de parcerias com as cooperativas para 

realizar a coleta e triagem destes materiais. 

Os acordos setoriais garantem que os resíduos retornem ao fabricante vinculado por 

meio de logística reversa. Em muitos municípios brasileiros, a coleta de materiais 

recicláveis está a cargo dos catadores que atuam nas diferentes etapas dos ciclos de 

devolução de resíduos (GUARNIERI et al., 2020). O consumo sustentável e o descarte 

adequado de embalagens para fluxos de reciclagem são ações essenciais a serem tomadas 

pelas famílias para melhorar os resultados da gestão de resíduos (ANDRADE et al., 

2017). 

Propor incentivos fiscais para a população como IPTU verde para os condomínios 

e moradores que aplicarem a coleta seletiva, torna-se importante estabelecer projetos, 

campanhas de reciclagem e educação ambiental para os diferentes setores da sociedade, 
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incluindo escolas, instituições, indústrias, comércios e sociedade civil, a fim de 

estabelecer a consciência ambiental e mudanças de hábitos desde a separação até a 

reciclagem do resíduo gerado. 

4. Formação de parceria público-privada e consórcio entre municípios vizinhos da região 

metropolitana de Feira de Santana para financiamento de tecnologias de tratamento dos 

resíduos, recuperação energética, programas de coleta seletiva e incentivos tributário. 

 Segundo Ragossnig e Tunesi (2018), para que as práticas de economia circular em 

países de baixa e média renda sejam adotadas, são necessários o: financiamento de 

reformas legislativas e institucionais, investimento pesado nas fases iniciais de 

planejamento e obtenção de suporte financeiro, técnico e jurídico. Em uma economia 

circular sustentável, o propósito do sistema político-econômico é a prosperidade 

multidimensional de longo prazo em termos ambientais, sociais e econômicos 

(VELENTURF e PURNELL, 2021). 

 Estabelecer indicadores de sustentabilidade para avaliar os resultados da gestão 

de resíduo municipal, pois o conjunto de dados permitem identificar o resultado de 

medidas de economia circular adotado em diversos países, mensura e destaca a evolução 

ou regressão dos programas estabelecidos pelo município. 

 Os países que implementaram a economia circular para gestão de resíduos sólidos, 

se basearam no investimento de tecnologias para tratamento físico-químico dos resíduos, 

reciclagem, recuperação energética, nova cadeia de produtos baseados na ecoeficiência, 

empregos verdes e valorização das cooperativas de reciclagem. 

 

3.5 Conclusões 

 

A partir das discussões acima, percebe-se o avanço das leis ambientais, normas para 

projetos de aterro sanitário e gestão de resíduos sólidos. A inserção de ferramentas de 

sensoriamento remoto nesse processo de tomada de decisões é fundamental, pois o espaço 

geográfico é heterogêneo. O conhecimento e análise dos aspectos ambientais possibilitam 

a integração e análise espacial aplicada à gestão governamental. 

A evolução temporal das áreas dos aterros sanitários no município de Feira de 

Santana foi marcada por processos de supressão da vegetação, instalação em proximidade 

de recursos hídricos e área de proteção permanente, percebe-se que a expansão das 

atividades ocorreu entre 2014 e 2019. O complexo de aterros está situado em zona de 

aquífero fissural. Devido a falhas de operação, o lixiviado apresentou indícios de 
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contaminação do solo e do lençol freático. O lixão, mesmo após 16 anos de desativação, 

apresenta lagoas de chorume expostas. Projetos de recuperação de área degradadas ainda 

não foram implementados. 

A poluição ambiental dos aterros reflete risco ao ambiente e à saúde humana. A 

implantação de sistemas eficientes de tratamento é fundamental. As tecnologias com base 

na economia circular podem contribuir para aumentar a vida útil dos aterros e a segurança 

do ambiente e da população. 

Feira de Santana apresentou aumento no volume de materiais destinados ao aterro 

sanitário municipal. Dentre os RSUs destinados aos aterros, predominam os materiais 

orgânicos, seguidos de papel, plástico, borracha e vidro. Em relação ao volume 

depositado nas células do aterro, predominam os resíduos domiciliares e de construção 

civil. 

Tendo em vista esse cenário, foram sugeridas estratégias com base na economia 

circular a fim de otimizar o ciclo dos resíduos e reduzir a necessidade de enterrar os 

resíduos, recuperar a qualidade ambiental, implantar sistemas de tratamento biológico, 

mecânico-físico, incluir catadores neste processo para ampliar coleta seletiva, gerar novas 

empregos, ampliar programas de educação ambiental para participação da sociedade e 

adotar parcerias para financiamento das ações e políticas públicas de resíduos sólidos. A 

transição para a economia circular em Feira de Santana pode impulsionar a economia 

local, garantir a qualidade dos ecossistemas, estabelecer as metas dos ODS e das 

legislações propostas como base para impulsionar a transformação da cidade resiliente, 

sustentável e equânime. 
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CAPÍTULO 4 

 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diferente do sistema econômico linear pautado apenas no viés econômico e na 

extração de recursos, produção, consumo e descarte de resíduos, a proposta da economia 

circular está focada no fechamento de ciclo dos materiais previsto desde a concepção de 

um produto. O seu objetivo é convencer o setor privado e as indústrias a repensarem o 

design para garantir a preservação e uso adequado do ecossistema, sempre que um 

produto é criado. Nesse objetivo, também devem estar incluídos os formuladores de 

políticas públicas, ciência e sociedade civil, pois a sua efetividade depende da 

colaboração do coletivo. 

Esta pesquisa teve, como objetivo, evidenciar o debate científico sobre resíduos 

sólidos, gestão e economia circular no mundo, por meio de pesquisa bibliométrica. Foi 

possível perceber avanços no estabelecimento de metas para a melhoria da qualidade 

ambiental, por meio de tratamentos adequados dos RSUs. 

Apoiado no arcabouço teórico, este estudo buscou evidenciar a realidade do 

município de Feira de Santana em termos de gestão de RSU e da estrutura e condicionante 

ambiental dos aterros sanitários domiciliar e industrial e lixão desativado.  

Frente aos desafios e problemas percebidos, faz-se necessária a discussão do tema 

nas esferas política, social e cientifica para repensar os hábitos que impactam diretamente 

este tema e buscar soluções e transformações para o sistema de gestão de resíduos sólidos 

a fim de estabelecer mudanças necessárias para uma cidade inteligente, regenerativa e 

com inserção social e participação dos cidadãos. 

Os efeitos da pandemia oriunda do Covid-19 apresentaram grande impacto no 

desenvolvimento desta pesquisa. As pesquisas de campo inicialmente programadas no 

município, aterro sanitário e cooperativas, não puderam ser conduzidas por causa das 

medidas restritivas de segurança de todos os envolvidos. 

Como sugestão para futuros trabalhos, destacam-se a análise da relevância dos 

aterros sanitários industriais e dos indicadores de reciclagem e de gestão, além do 

desenvolvimento de estudos ambientais e modelagem de cenários futuros com suporte de 

veículos aéreos não tripulados (VANTs). 

A economia circular é apresentada nesta pesquisa como um ponto de partida para 

repensar o modelo atual de gestão e propor mudanças efetivas. Ressalta-se ainda a 

importância dos componentes políticos e econômicos, a mudança de paradigma e da 
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consciência ambiental da sociedade para alcançar bons resultados com essa abordagem 

de economia circular. 

Toda pesquisa demonstra o anseio do cientista em contribuir com ideias inovadoras 

para colaborar com efetivação das legislações e ações governamentais e ampliar o escopo 

intelectual de pesquisadores nacionais e internacionais. 
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