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INTRODUÇÃO 

A situação ambiental do Planeta Terra exige que se pense, com muita responsabilidade e urgência, diversas 

questões cotidianas e, dentre elas, está a definição e construção dos Aterros Sanitários para destinação dos 

resíduos sólidos  domiciliares. Saber como funciona, como são planejados e qual o tamanho de sua área 

geológica, são algumas das questões que este trabalho de pesquisa buscou levantar, a partir dos estudos das 

condições do Aterro Sanitário de Toledo e de sua planificação.  

CONCLUSÃO 
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De acordo com o Plano Municipal de Gestão Integrada 

de Resíduos Sólidos (PMGIRS), o Aterro Sanitário de 

Toledo está licenciado para o recebimento de 

RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS, que são os 

resíduos provenientes de residências, 

estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços 

domiciliares, da varrição, de podas e da limpeza de 

vias, logradouros públicos e sistemas de drenagem 

urbana passíveis de contratação ou delegação a 

particular, nos termos de lei municipal. (TOLEDO, 

2011). Não são recebidos no Aterro os lixos 

hospitalares, resto de construção civil ou resíduos 

sólidos industriais, para os quais existem outras 

legislações para a correta destinação.   Em média, são 

produzidas em Toledo,  cerca de 90 toneladas de lixos 

domiciliares e 100 toneladas de resíduos recicláveis 

por dia. No entanto, 70% dos produtos recicláveis não 

são aproveitados devido ao fato de serem mal 

acondicionados nas residências e, muitas vezes, 

misturados  ao lixo orgânico, tornando inviável sua 

reciclagem. Os 30% restantes são separados pelos 

catadores da Associação dos Catadores de Materiais 

Recicláveis de Toledo, uma associação privada, 

fundada em 2005, cuja atividade principal é á a defesa 

de direitos Sociais. A venda dos materiais recicláveis é 

totalmente destinada aos seus membros 

associados.(MEINERZ, 2009). 

Muitas pesquisas estão sendo realizadas para se  

adequar os aterros sanitários  a fim de melhorar sua 

eficiência, reduzir os impactos danosos ao meio 

ambiente e, ao mesmo tempo, obter-se o máximo de 

aproveitamento dos subprodutos derivados da 

decomposição do material orgânico, como o chorume e 

o gás. Para isso, os aterros sanitários são  planejados 

com eficiente  impermeabilização do solo e com 

sistemas especiais para a captação e o tratamento do 

chorume, por meio de sistemas de canais coletores, 

dispostos em redes que servem para a drenagem e 

condução do chorume para locais apropriados ao seu 

tratamento, como também, a colocação dos coletores 

dos gases produzidos na decomposição do lixo. Assim, 

é um trabalho que se utiliza de tecnologias e 

engenharia adequadas, cuidados específicos e a 

preocupação em manter este espaço dentro das 

normas legais para o seu  funcionamento. (ABNT, 

1992). Ainda, de acordo com a Associação Brasileira 

de Normas Técnicas (ABNT),  a norma  NBR 

8419:1992, observa que  “ tal método utiliza princípios 

de engenharia para confinar os resíduos sólidos à 

menor área possível e reduzi-los ao menor volume 

permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na 

conclusão de cada trabalho, ou intervalos menores, se 

necessário“. O funcionamento do Aterro Sanitário de 

Toledo teve início em dezembro de 2002 e tinha 

previsão de término da vida útil da área atual em 2014. 

No entanto, foi possível estender-se o seu 

funcionamento até dezembro de 2016, quando entrará 

em funcionamento a nova célula, construída em área 

próxima a atual e recém adquirida pelo município de 

Toledo. (MEINERZ,2009). O Aterro Sanitário do 

Município de Toledo, está situado na Rodovia PR317, 

Km 07, em  sentido ao município de Ouro Verde do 

Oeste, com uma área total de 159.961,40 m2. No 

acompanhamento realizado pelo Instituto Ambiental do 

Paraná (IAP),  regional de Toledo, o órgão verificou que 

entre os 22 município  de sua  abrangência, Toledo é o 

município que melhor administra seus resíduos.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Imagem 1: Aterro Sanitário de Toledo, Pr. 

FONTE: Jornal do  Oeste/ 2012 

Nossa pesquisa apurou que o atual Aterro Sanitário 

de Toledo atende as normas legais e seu 

funcionamento obedece aos padrões definidos pelos 

critérios de sustentabilidade e segurança ambiental. 

No entanto, sua vida útil está chegando ao seu limite 

sendo necessária a construção de nova célula. Até o 

início de 2017 deverá entrar em funcionamento a nova 

área de 20mil m² que abrigará as novas células para 

depósito dos resíduos sólidos urbanos de Toledo, com 

previsão de vida útil até 2025. Também concluímos 

que é urgente a mudança de postura da população 

em relação ao material a ser reciclado, o que 

diminuiria muito a quantidade de resíduos no aterro. 


