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ATERRO SANITÁRIO DE TOLEDO/PR 
INTRODUÇÃO 

O Aterro Sanitário do município de Toledo, estado do Paraná, surgiu devido a necessidade de legalizar a forma 

de descarte de dejetos domésticos do município. O Aterro vem de encontro a outra necessidade vigente, o 

tratamento do lixo visando a diminuição dos estragos causados por ele. Nesse trabalho apresentaremos as 

suas principais características e seu modo de funcionamento. 

CONCLUSÃO 

O Aterro Sanitário de Toledo iniciou o seu 

funcionamento em dezembro de 2002. Possui 15 

hectares que foram comprados pela prefeitura de 

Toledo. Localiza-se no mesmo lugar onde era o 

“lixão”, que por sua vez, era apenas um depósito de 

lixo sem tratamento. Sem nenhum tipo de 

tratamento os dejetos resultavam na contaminação 

dos lençóis freáticos com o chorume, líquido 

liberado pelos lixos e poluição do ar com gás 

metano . 

 

 

 

Figura 1: Tratamento de chorume e de gás metano 

FUNCIONAMENTO DO ATERRO 
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O projeto de instauração do aterro não foi o suficiente 

para solucionar o problema do lixo. Conforme dados 

apresentados, o município de Toledo tem recebido 

cerca de 90 toneladas de lixo ao dia. Seguindo esse 

ritmo logo esse espaço, destinado ao aterro, será 

totalmente coberto por resíduos sólidos domiciliares. 

Atualmente são 15 hectares de terra que serão 

inutilizados futuramente. Sendo assim, acreditamos 

que a melhor solução para o problema do lixo seria a 

conscientização, que contribuiria para a diminuição da 

produção diária de lixo. 

No Aterro, o lixo é depositado em grandes buracos 

forrados com uma espécie de lona chamada 

geomembrana. Essa lona não permite que o chorume 

contamine o solo e, dessa forma, conduzí-lo para 

tratamento e possível reutilização. Já o gás metano é 

extraído através de uma espécie de chaminé e 

transformado em energia. Segundo o Município de 

Toledo (2010) “O aterro atualmente recebe em média 

90 toneladas de resíduos sólidos domiciliares, e 110 

toneladas de resíduos recicláveis ao dia de toda área 

urbana do município incluindo alguns distritos e 

localidades”. Este Aterro, é licenciado para o 

recebimento de  resíduos sólidos urbanos, no entanto 

não recebem resíduos do serviço de saúde e da 

engenharia civil. Além disso, o aterro possui uma 

parceria com uma empresa de reciclagem, assim 

potencializando os resultados de tratamento do lixo. 

Figura 2: Quarta célula de lixo iniciada no aterro  


