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INTRODUÇÃO 

A população mundial vem aumentando substancialmente e aglomerando-se em cidades 

cada vez mais povoadas. Na lógica da cidade do capital, a indústria e o consumo se retroalimentam, 

gerando como externalidade ambiental um impressionante volume de resíduos sólidos que se apresentam 

como uma das principais problemáticas ambientais urbanas em todo o globo. 

Na mesma medida, locais para disposição final dos resíduos tornaram-se escassos e as 

leis ambientais referentes à problemática estão cada vez mais criteriosas tendo em vista a preocupação com 

o meio ambiente e a saúde das populações. Dentre as preocupações estão desde a contaminação de águas 

superficiais e subterrâneas e o risco de impacto negativo sobre a cadeia alimentar, até a segurança da 

navegação aérea. 

Nos municípios da Amazônia, que não estão livres da problemática da disposição final 

dos resíduos sólidos, a dificuldade traz particularidades ambientais e infraestruturais. Enquanto que em 

outras regiões do Brasil as estradas que interligam os municípios oferecem mais opções para o escoamento 

dos resíduos sólidos e a proximidade entre as cidades possibilita ações conjuntas entre as mesmas no 

gerenciamento dos serviços relativos ao lixo, na maioria dos municípios das margens dos rios, na Amazônia, 

isso não é possível. Somados aos fatores infraestruturais, o ambiente natural da região amazônica impõe às 

cidades particularidades hidrogeomorfológicas que dificultam a escolha de locais para a disposição final dos 

resíduos sólidos. A complexidade hídrica e os Neossolos flúvicos da região são exemplos do que se quer 

demonstrar. 

O presente trabalho apresenta síntese de pesquisa de Mestrado realizada no Programa 

de Pós-Graduação em Ciências do Ambiente e Sustentabilidade na Amazônia, da Universidade Federal do 

Amazonas (SILVA, 2009), que analisou a problemática em Tefé, município do Amazonas. A pesquisa buscou 

apoio em Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para a tomada de decisão na escolha de alternativas 

locacionais para a construção de aterros sanitários, tendo como parâmetros os critérios mínimos exigíveis 

estabelecidos por Normas Técnicas no Brasil para esse tipo de empreendimento. 
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OBJETIVOS 

Analisar, sob a ótica da legislação ambiental nacional e considerando as 

particularidades fisiográficas da região amazônica, as alternativas locacionais para a disposição dos resíduos 

sólidos urbanos no município de Tefé.  

 

METODOLOGIA 

O município de Tefé, área de estudo, está localizado no médio Solimões, na mesorregião 

Centro-Amazonense. O município possui uma área territorial de 23.704 km2, desta somente 2% desmatada 

(INPE, 2009). Sua população é de 62.920 habitantes, destes 47.257 em área urbana (IBGE, 2007). O clima 

da região de Tefé e classificado como tropical chuvoso, com a presença de um período muito chuvoso, 

estendendo-se em geral de dezembro a maio, e um período de estiagem, que se prolonga de junho a 

novembro (EMBRAPA, 1999). A inexistência de estradas que interliguem as cidades nessa região limita as 

possibilidades de acesso ao município a fluvial e aéreo. Da mesma forma, as estradas no interior do 

município são de curta extensão em decorrência das necessidades logísticas intramunicipais. 

A análise das alternativas locacionais para a construção do aterro sanitário de Tefé 

considerou os critérios para a localização de aterros de resíduos não perigosos estabelecidos pela NBR 

13896 (ABNT, 1997, p.3). Esses critérios são: Topografia (declividades mínima de 1% e máxima de 3%), 

Geologia e tipos de solos existentes (solos de pouca permeabilidade), Recursos hídricos (distância mínima 

de 200 metros de qualquer coleção hídrica ou curso d’água), Vegetação (redução de erosão, poeira e 

transporte de odores), Acessos (estradas em permanente condição de tráfego), Tamanho disponível e vida 

útil (área utilizável por no mínimo 10 anos), Distância mínima de núcleos populacionais (500 metros). Pelo 

fato de Tefé possuir aeroporto Categoria I (regras de vôo por instrumentos), observou-se, também, a Área de 

Segurança Aeroportuária (ASA) de 20 km de raio a partir do centro geométrico do aeródromo (Resolução no 

04/95 - CONAMA).  

Para a implementação do banco de dados do SIG, utilizaram-se os mapas de 

declividade, estradas, hidrografia, área urbana, solos e ASA extraídos das imagens de satélite de alta e 

média resolução (QuickBird e TM/LANDSAT-5), Modelo Digital de Elevação (MDE) da missão Shuttle Radar 

Topography Mission (SRTM) e processado por Valeriano (2008), base cartográfica do Serviço Geológico do 

Brasil (CPRM, 2005) e Base cartográfica do Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da 

Amazônia (SIPAM/IBGE, 2000). 

No ambiente SIG foi utilizada como metodologia a análise multicritério, que possibilita a 

manipulação de mais de um critério, simultaneamente, permitindo melhores resultados para a tomada de 

decisão (FITZ, 2008). Para tal utilizou-se o módulo Weighted Overlay (superposição ponderada) do software 

ArcGIS 9.3 que agrega e pondera valores diversos para possibilitar uma análise integrada de múltiplos dados 
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(mapas) envolvidos em uma mesma problemática (ESRI, 2008). A superposição ponderada executa 

operações aritméticas apenas no formato matricial (raster), os quais são ponderados em graus de 

importância, valores entre 1 a 9, produzindo um arquivo matricial de saída. 

Foi atribuído valor máximo às declividades até 30%, distância entre 100 e 500 metros 

das estradas de acesso, distância de 200 metros acima de coleções hídricas e cursos d’água, distância 

mínima de 2.000 metros da zona urbana e áreas de Plintossolo. A distância mínima do núcleo urbano (zona 

urbana) foi adaptada para 2.000 metros, uma vez que quinhentos metros culminam muito próximos de uma 

das cabeceiras da pista do aeroporto. O Plintossolo foi escolhido tomando por base literatura especializada, 

indicando menor permeabilidade diante dos outros tipos de solos presentes no município. 

O cálculo da área mínima necessária para a construção de aterro sanitário com vida útil 

de dez anos foi realizado a partir de dados da estimativa da população de Tefé para 2008 (IBGE, 2008), e da 

geração de resíduos sólidos no município para o mesmo ano (PMT, 2009).   

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A área mínima para a instalação do aterro sanitário em Tefé, de acordo com os cálculos, 

é de 5,22 hectares. Esse total refere-se a 4,35 ha destinados à área de disposição mais 20% para as 

unidades de apoio como administração, borracharia, oficina, estacionamento etc (João Bosco Ladislau de 

Andrade, comunicação pessoal). 

Conforme os cálculos apresentados, todas as alternativas locacionais mapeadas (Figura 

1), com exceção da área 7d, apresentaram um tamanho suficiente para a disposição final dos resíduos 

sólidos urbanos produzidos em um período de 10 anos. A técnica utilizada permitiu identificar diferentes 

notas às diferentes áreas potenciais, e cinco das oito áreas apontadas como possíveis para a construção do 

aterro receberam nota oito, as quais somaram 436,81 ha e três receberam nota sete totalizando 428,84 ha. 
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Figura 1. Mapa das alternativas locacionais para a instalação do aterro sanitário de Tefé. 

 

As áreas apontadas como potencias para a instalação do aterro sanitário estão em uma 

distância média de 15 km do limite da área urbana municipal, o que indica resultados adequados segundo 

Gomes et al. (2001) que consideram ideais as distâncias entre 2 e 15 km da cidade para construção de 

aterro sanitário. No entanto, ao sobrepor a ASA ao mapa, em suas duas categorias (13 e 20 km a partir do 

centro geométrico do aeroporto), os resultados indicam que estes locais encontram-se a uma distância 

menor do que 20 km do raio a partir do centro geométrico do aeroporto da cidade, ou seja, dentro da Área de 

Segurança Aeroportuária, onde aterros não podem ser instalados segundo a Resolução n° 04/95 – CONAMA 

(Figura 1). Estes resultados sugerem mais um problema para a disposição final dos resíduos sólidos em 

Tefé. As possibilidades de escoamento dos resíduos sólidos urbanos do município, a partir do centro 

gerador, estão limitadas à disponibilidade de estradas pavimentadas que permitam o acesso ao aterro 

sanitário durante todo o ano e todas as vias asfaltadas estão dentro do limite da ASA. 

A única possibilidade de afastar os locais para a disposição dos resíduos sólidos a mais 

de 20 km do centro geométrico do aeroporto em Tefé é a construção de nova estrada pavimentada que 

possa ser mantida em condições de tráfego durante todo o ano. Observando o mapa final gerado pela análise 

multicritério (Figura 1), constata-se que a nova estrada teria que ter, no mínimo, 7 km de extensão a partir 

da estrutura viária já existente, isso no ponto mais próximo da possibilidade de afastamento. Esse ponto 

coincide com a localização da antiga EMADE, área já antropizada, com presença de vegetação secundária e 

solos considerados adequados para a construção do aterro sanitário (Plintossolo). Há, no entanto, nessa 
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região várias famílias de agricultores e suas propriedades, e a construção de estrada para fins de acesso a 

um aterro sanitário pode ser contrário aos interesses daquelas populações, a exemplo do que já ocorreu em 

Tefé em outra região.  

A escolha de outro ponto para a construção da estrada iria implicar em dois outros 

fatores complicadores. Em primeiro lugar, a estrada necessitaria ser mais extensa, fato que exigiria maior 

investimento econômico por parte da Prefeitura Municipal, tanto para a construção da via como para sua 

manutenção. O segundo aspecto, de cunho ambiental, demonstra que seria necessário desmatamento de 

grande parte do percurso da nova estrada a ser construída, uma vez que as demais áreas que possibilitam o 

afastamento da Área de Segurança Aeroportuária têm predominância de vegetação primária. Essa ação 

significaria grande impacto ambiental na região. Embora o desflorestamento seja um processo de natureza 

complexa para ser atribuído apenas a um único fator, a pavimentação de estradas e/ou a construção de 

vicinais (ramais) representa um dos principais vetores de desflorestamento na Amazônia (LAURANCE et al., 

2001; FEARNSIDE, 2005). 

Diante dessas constatações, a solução mais plausível para a problemática da disposição 

final dos resíduos sólidos urbanos em Tefé seria a realização de um acordo entre Prefeitura e INFRAERO, 

dentre outros órgãos envolvidos, no sentido de: 

- serem realizados estudos que levem em consideração as particularidades fisiográficas 

da região de Tefé, com vistas a investigar a possibilidade de se adotar como Área de Segurança 

Aeroportuária a distância de 13 km do centro geométrico do aeroporto. 

- a Prefeitura Municipal de Tefé planejar, implantar e operar o aterro sanitário de acordo 

com todos os critérios previstos na legislação ambiental referente a esta forma de disposição final dos 

resíduos sólidos urbanos e sob rigorosa fiscalização, especialmente no que tange a questão do perigo 

aviário.  

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As dificuldades encontradas em Tefé para o cumprimento da legislação são comuns às 

demais cidades das calhas dos rios amazônicos. Deve-se ressaltar que Tefé apresenta malha viária extra-

urbana atípica na região. Após o ano de 2008, disponibilizou-se no município vias pavimentadas que, por 

vezes, não são encontradas na grande maioria dos municípios da região. Ainda assim não foi possível, a 

partir da disponibilidade atual de estradas, encontrar um local para a instalação de aterro sanitário no 

município ao utilizar como critério a Área de Segurança Aeroportuária de 20 km de raio a partir do centro 

geométrico do aeroporto.  

 É importante enfatizar que este trabalho não teve a pretensão de esgotar as possibilidades para a 

instalação do aterro sanitário de Tefé, mas discutir e apontar algumas alternativas locacionais a partir dos 
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dados cartográficos e tabulares disponíveis para o município. Além das variáveis analisadas neste estudo 

também são necessárias outras investigações que dependem de levantamentos de campo mais detalhados, 

principalmente em relação à situação fundiária do município e a aceitação, por parte da população próxima, 

da localização escolhida para a instalação do aterro sanitário.  É necessário, também, que estudos 

geotécnicos sejam realizados em cada uma das áreas apontadas para o levantamento das questões 

anteriormente referidas à instalação de aterro sanitário. 

Por fim, este estudo foi dirigido à questão ambiental da problemática, levando em consideração, 

principalmente, os aspectos legislativos na busca das alternativas locacionais para a construção de aterro 

sanitário, e com isso contribuir em nível de tomada de decisão. Isso não quer dizer que foram 

desconsideradas as questões sociais e esta é uma das principais preocupações intrínseca à análise. Avalia-

se que os resultados obtidos neste estudo possam contribuir com a questão em outros municípios da região, 

uma vez que também apresentam problemas similares com a disposição final de seus resíduos sólidos.    
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