
 

 

 

 

 

1.  INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

O aparecimento de soluções inovadoras, “adequadas a qualquer situação” 

segundo os seus defensores, tem criado situações confusas junto às 

administrações municipais, aliadas à periódica rotatividade das equipes de 

dirigentes das prefeituras. O mesmo processo que aprimora politicamente a 

democracia, promove, por outro lado, descontinuidades e reestudos que muitas 

vezes ultrapassam o período fértil de realizações das administrações, protelando 

perigosamente soluções de lenta e complexa maturação, como relativas aos 

problemas relacionados com o tratamento e disposição final dos resíduos sólidos 

(ZULAUF, 1989). 

Com o propósito de uso mais racional de áreas que servem ou serviram 

para deposição de resíduos sólidos, de origem orgânica, origem industrial, de 

saúde e oriundos de serviços de varrição e de resíduos de construção civil (RCC), 

esta pesquisa objetiva buscar, no bojo de sua conclusão, a viabilidade de utilizar 

lixões desativados, que constituem sério problema ambiental para a maioria     

dos municípios, para disposição de resíduos sólidos conforme mostrado nas 

Fotos 1 e 2. Dessa maneira, uma área  que já possui um passivo ambiental e que 

é considerada comprometida, tanto pela Cetesb, como pelas Prefeituras, será 

utilizada para disposição de resíduos sólidos gerados em indústrias do setor 

calçadista, depois de ser recuperada. 

Se não forem discutidos hoje, os procedimentos em uso, em relação às 

áreas reservadas pelos municípios para depósito de seus resíduos diários, corre-se 

o risco das gerações futuras se depararem com sérios problemas quando da 

instalação de agrupamentos de residências, áreas de lazer, de comércio, etc, em 

locais que foram usados como lixões e, portanto contaminados, que seguramente 
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causarão agravos à saúde daqueles que vierem a se instalar nesses locais.            

A força desta hipótese também se aplica no sentido que quanto mais áreas forem 

contaminadas com a colocação de resíduos diários, menor será a oportunidade  

de as mesmas futuramente serem utilizadas sem problemas de saúde pública.     

O Brasil conta com uma imensa área territorial, que teoricamente poderia dar 

folga, quanto ao problema aqui apresentado, no entanto o rápido crescimento 

demográfico e a desordenada ocupação do solo, em cada município, fazem com 

que áreas que hoje são locais “distantes” usadas como lixões, amanhã possam 

necessariamente ter um uso mais “nobre”, e o reuso de áreas contaminadas com 

outros tipos de resíduos, elimina esta possibilidade preservando áreas novas que 

viessem a ser escolhida, representando assim maior e melhor qualidade de vida 

para os habitantes do local. 

 

 

 

 
Foto 1 – Chorume e diversos tipos de resíduos sólidos(orgânicos, de saúde, construção, etc.) 

Tirada em 1.998, antes da implantação de incinerador particular. 
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Foto 2 – Vista de cima do lixão, onde se observa todo tipo de resíduos sólidos descartados. 

Tirada em 1998. 
 

 

 

 

Não se pode esquecer que a proliferação de áreas contaminadas com 

resíduos sólidos diariamente nelas depositados, conforme mostrado nas        

Fotos 3 e 4, se não forem usados com a máxima responsabilidade, afetarão os 

mananciais de água, mesmo no  Brasil, país rico em recursos hídricos, onde eles 

já começam a escassear. A vida, na forma como a conhecemos, não existe sem 

água, que, a cada dia escasseia devido a sua contaminação continua. O país está 

até atrasado no desenvolvimento de técnicas que dariam possibilidades de 

enfrentar menos e menores problemas em relação a esse líquido que já se tornou 

“um fantasma” em muitos países e em algumas de nossas localidades. 
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Foto 3 – Área abaixo da disposição anterior já coberta. Foto tirada 
no inicio de 2001. Lixão de Jaú. 

Foto 4 – Tirada em 2001, no lixão de Jaú. Vista de baixo para 
cima. 
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A justificativa desta pesquisa é mostrar a existência de diversas áreas já 

usadas para depósito de resíduo domiciliar, resíduo de serviços de saúde, resíduo 

de construção civil e resíduo industrial, as quais, poderão ser retomadas, após a 

recuperação da mesma, para receber somente resíduos industriais sem gerar a 

necessidade de abertura de nova área para depósito desses resíduos, e ao mesmo 

tempo proteger o meio ambiente que é nosso ecossistema. Nessa área, antigo 

lixão, serão abertos poços de monitoramento para coleta de amostras de água, 

que analisadas em laboratório fornecerão dados que devem mostrar qual o grau 

de contaminação a que esta sujeito o lençol freático e se o mesmo não sofreu 

agressão alguma dos contaminantes, pois o caminho que o chorume percorreu, e 

o tempo que levou para chegar até ele, fizeram com que o mesmo a ele chegasse 

praticamente inerte ou no mínimo sem a toxicidade inicial, de quando foi lançado o 

resíduo sólido no lixão, sendo esta a proposta desta investigação. 

Com a monitorização, através de poços no entorno da área em questão 

(aterro controlado), iremos analisar a composição da água subterrânea coletada, a 

participação do chorume e a lixiviação que possivelmente ocorre nos materiais 

que foram depositados no local. 

As perspectivas são interessantes, e se a hipótese desta pesquisa for 

concluída positivamente, será obtido material suficiente para mostrar que na 

prática, uma área contaminada e selada, depois de recuperada, poderá ser 

aproveitada para uso como local para disposição de resíduos sólidos gerados no 

setor calçadista do município de Jaú-SP. 

O motivo que levou a elaboração desta pesquisa foi o trabalho 

desenvolvido no comando da Secretaria de Planejamento e Obras do Município 

de Jaú, estado de São Paulo, no período de 2001 a 2003, que ajudou a mostrar a 

dificuldade com que os administradores municipais se deparam para tratar de um 

assunto tão importante e delicado, tanto com a promotoria de meio ambiente do 

município, como com os órgãos ambientais estaduais. Qualquer mudança que é 

oferecida  para alternativa a um problema a ser resolvido e que vai contra 

paradigmas, gera uma enormidade de obstáculos, que só poderão ser transpostos 

embasados em pesquisa e estudos que provem que as idéias dadas são factíveis. 


