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APRESENTAÇÃO 

 

O presente documento trata do diagnóstico do gerenciamento dos resíduos sólidos 

gerados no estado de Goiás, bem como dos aspectos socioeconômicos e ambientais de 

importância para a elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos (PERS). 

Este documento, que constitui o denominado Produto 03 – Panorama Geral dos 

Resíduos Sólidos (1a Parte) - segue as orientações constantes no Contrato no. 013/2013, 

celebrado entre o Estado de Goiás, por meio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, 

Recursos Hídricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos Metropolitanos (SECIMA), e a Fundação de 

Apoio à Pesquisa da Universidade Federal de Goiás (FUNAPE).  

O contrato no. 13/2013 é resultado do repasse de R$ 558.000,00 por meio do contrato 

no. 0373289-57/2011 celebrado entre a União, por intermédio do Ministério do Meio 

Ambiente, representado pela Caixa Econômica Federal, e a SECIMA, objetivando a execução do 

Programa Implanta PNRS. 

A equipe técnica responsável pela elaboração do PERS é composta por pesquisadores 

da Universidade Federal de Goiás (UFG) sob a coordenação do Núcleo de Resíduos Sólidos e 

Líquidos (NRSL/UFG). 

 O Panorama Geral dos Resíduos Sólidos do Estado de Goiás subsidiará as próximas 

etapas de elaboração do Plano Estadual, previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
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1 DIAGNÓSTICO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS NO ESTADO DE GOIÁS 

As informações contidas neste diagnóstico são resultantes tanto de análises de dados 

primários, obtidos essencialmente por meio da aplicação de questionário elaborado e enviado 

pela Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH/GO) às prefeituras 

municipais, quanto de análises de dados secundários disponibilizados por órgãos públicos, 

instituições oficiais de pesquisa e instituições privadas especializadas no tema. Foram 

consultados, também, outros documentos, como artigos e trabalhos científicos pertinentes ao 

assunto, para estimativa da geração de alguns resíduos cujos dados primários foram 

considerados inconsistentes.  

Para a análise dos dados referentes aos resíduos sólidos em nível estadual, foram 

adotadas as regiões de planejamento definidas pela Secretaria de Estado de Gestão e 

Planejamento (SEGPLAN) e apresentadas na Figura 1. 

 

Figura 1 - Regiões de planejamento do estado de Goiás 

 
Fonte: Modificado de SEGPLAN, 2013a. 
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1.1 Gerenciamento dos resíduos sólidos no estado de Goiás 

 

1.1.1 Resíduos sólidos urbanos 

 Segundo a Lei 12.305 (BRASIL, 2010), são classificados como resíduos sólidos urbanos 

(RSU) os resíduos domiciliares, os da limpeza urbana e os de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços quando equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder público. 

 Para a estimativa da geração diária de RSU por região do estado de Goiás, foi feita, 

primeiramente, a análise dos dados primários oriundos de questionários estruturados pela 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMARH/GO) e respondidos pelas 

prefeituras. Ressalta-se que 90% dos municípios (Tabela 1) responderam sobre esse assunto, o 

que significa dizer que o universo amostral foi representativo para a análise em questão.  

 
Tabela 1 - Percentual de municípios que declararam a geração de resíduos sólidos urbanos, por 

regiões do estado de Goiás 

Região 
Número de 
municípios 

Questionários respondidos 

Quantidade 
Percentual em relação à 

região (%) 

Norte Goiano 26 21 81 

Nordeste Goiano 20 15 75 

Noroeste Goiano 13 13 100 

Centro Goiano 31 29 94 

Entorno do Distrito Federal 19 15 79 

Oeste Goiano 43 39 91 

Metropolitana de Goiânia 20 19 90 

Sudeste Goiano 22 21 95 

Sudoeste Goiano 26 23 88 

Sul Goiano 26 26 100 

TOTAL 246 221 90 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Com base nas gerações diárias e nos índices de cobertura dos serviços de coleta 

declarados nos questionários e também na população urbana obtida pelo censo demográfico 

do IBGE (2010), foram calculadas as gerações per capita de RSU para cada município. Esses 

valores foram agrupados por faixas populacionais, analisados pelo Coeficiente de Variação e 

classificados conforme apresentado na Tabela 2.  

 
Tabela 2 – Classificação de dados em função do coeficiente de variação 

Coeficiente de Variação (CV) Faixas de classificação dos dados 

CV ≤ 25% Estável 

25% < CV ≤ 50% Moderadamente Estável 

50% < CV ≤ 75% Moderadamente Instável 

CV > 75% Altamente Instável 

Fonte: Callegari – Jaques (2008). 
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Uma vez que para algumas faixas populacionais o número de municípios não foi 

suficiente para o cálculo do desvio padrão (Tabela 3), não foi possível a análise do CV por 

região. Desta forma, com o conjunto de informações de todo o estado, calculou-se o 

coeficiente variação para as faixas populacionais, cujos resultados são apresentados na Tabela 

4.  

 

Tabela 3 - Número de municípios que declararam a geração de resíduos sólidos urbanos por faixa 
populacional 

Região 

Número de municípios que declararam a geração de RSU por faixa 
populacional (em milhares)  

0 a 5 5 a 10 10 a 20 20 a 50 50 a 100 
100 a 
200 

200 a 
500 

Acima 
de 

1.000 

Norte Goiano 12 3 3 3 0 0 0 0 

Nordeste Goiano 9 4 1 1 0 0 0 0 

Noroeste Goiano 7 3 1 2 0 0 0 0 

Centro Goiano 17 5 4 1 1 0 1 0 

Entorno do DF 2 3 5 2 3 0 0 0 

Oeste Goiano 28 7 2 2 0 0 0 0 

Metropolitana de 
Goiânia 

4 5 3 3 1 1 1 1 

Sudeste Goiano 16 2 1 1 1 0 0 0 

Sudoeste Goiano 9 5 4 3 1 1 0 0 

Sul Goiano 12 6 4 2 2 0 0 0 

TOTAL 
116 43 28 20 9 2 2 1 

221 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Tabela 4 – Análise do conjunto dos dados de geração per capita de resíduos sólidos urbanos 
informados no questionário, por faixa populacional 

Faixa populacional urbana 
para os municípios de Goiás 

(hab.) 

Representatividade das 
faixas populacionais no 

Estado (%) 

Coeficiente de 
Variação (%) 

Conclusão da análise 

0 a 5 mil 52,5 115 Altamente Instável 

5 a 10 mil 19,5 34 Moderadamente Estável 

10 a 20 mil 12,7 39 Moderadamente Estável 

20 a 50 mil 9,0 27 Moderadamente Estável 

50 a 100 mil 4,0 46 Moderadamente Estável 

100 a 200 mil 0,9 --- DNI* 

200 a 500 mil 0,9 --- DNI* 

Acima de 1.000.000 0,5 --- DNI* 

*DNI = dados em números insuficientes. 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Observa-se que a maioria dos municípios (52,5%) apresentou dados altamente 

instáveis, o que pode ser atribuído à declarada carência de mão de obra qualificada e a 

inexistência de balanças nos locais de disposição final. Desta forma, optou-se por 
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desconsiderar essas informações e adotar como referência valores per capita obtidos em 

pesquisas acadêmicas desenvolvidas por instituições de ensino superior do estado (Tabela 5), 

com a confiabilidade do emprego de metodologia científica.  

 

Tabela 5 – Valores de geração per capita de RSU determinados em pesquisas científicas no estado 
de Goiás 

Município População urbana (hab.) 
Geração per capita de RSU 

(kg/hab.dia) 
Fonte 

Simolândia 5.378 0,46* Melo (2005) 

Hidrolândia 10.470 0,54* Ferreira (2005) 

Goianésia 55.560 0,67 Carvalho (2003) 

Anápolis 328.755 0,88 Lima (2011) 

Aparecida de Goiânia 455.193 0,83 Lima (2012) 

Goiânia 1.297.076 1,00 Melo (2013) 
*Nessas pesquisas, a geração per capita foi calculada para os resíduos sólidos domiciliares, sendo aqui transformadas para 

resíduos sólidos urbanos, considerando-se a correspondência estabelecida de 85% conforme BNDES (2013). 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 A fim de estabelecer os valores estimados de geração per capita de RSU para todos os 

municípios, aos dados apresentados na Tabela 5 foi feito o estudo de identificação da função 

matemática que melhor os ajustariam. A função com coeficiente de correlação mais próximo 

da unidade foi à logarítmica (r2 = 0,98), representada na Figura 2. Na Tabela 6 encontra-se 

apresentada a projeção, por faixa populacional urbana, da geração per capita de RSU para o 

estado de Goiás. 

 

Figura 2 - Função de ajuste dos valores de geração per capita de resíduos sólidos urbanos determinados 
em pesquisas científicas para o estado de Goiás 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Tabela 6 - Estimativa da geração per capita de resíduos sólidos urbanos, por faixa populacional, para 
o estado de Goiás 

Faixa populacional urbana para os municípios de Goiás 
(hab.) 

Geração per capita projetada de RSU 
(kg/hab.dia)  

Até 5.000 0,46 

5.001 a 10.000 0,46 a 0,52 

10.001 a 20.000 0,52 a 0,58 

20.001 a 50.000 0,58 a 0,67 

50.001 a 100.000 0,67 a 0,74 

100.001 a 200.000 0,74 a 0,80 

200.001 a 500.000 0,80 a 0,89 

500.001 a 1.300.000 0,89 a 0,99 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Para a maioria dos municípios de pequeno porte, a geração per capita obtida dos 

dados declarados foi superior à estimada, devido, possivelmente, à inclusão de outros tipos de 

resíduos na categoria de RSU. Quando o porte foi maior, os valores declarados nos 

questionários se aproximaram mais dos estimados. 

 Além disso, observa-se que a maioria dos valores apresentados na Tabela 6 está 

próxima dos obtidos nos estudos desenvolvidos pelo Instituto Brasileiro de Administração 

Municipal (IBAM, 2001) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2000), 

discriminados nas Tabelas 7 e 8, respectivamente.  

 

Tabela 7 - Faixas mais utilizadas de geração per capita de RSU 

Tamanho da cidade 
População Urbana 

(hab.) 
Geração per capita de RSU 

(kg/hab.dia) 

Pequena 0 a 30 mil 0,5 

Média 30 a 500 mil 0,5 a 0,8 

Grande 500mil a 5 milhões 0,8 a 1,0 

Megalópole Acima de 5 milhões Acima de 1,0 

Fonte: IBAM, 2001. 

 
Tabela 8 – Geração de resíduos sólidos urbanos, por estrato populacional, nos municípios brasileiros 

Estratos populacionais 
(habitantes) 

Municípios 

População 

Geração de resíduos sólidos 
urbanos 

Total 
Distribuição 

percentual (%) 
Total (t/dia) 

Per capita 
(kg/hab.dia) 

Até 9.999 2.644 48,0 13.865.155 9.184,8 0,66 

De 10.000 a 19.999 1.382 25,1 19.654.601 11.473,1 0,58 

De 20.000 a 49.999 957 17,4 28.674.236 18.281,6 0,63 

De 50.000 a 99.999 300 5,4 20.836.724 14.708,1 0,70 

De 100.000 a 199.999 117 2,1 16.376.710 13.721,7 0,83 

De 200.000 a 499.999 76 1,4 23.200.154 21.177,3 0,91 

De 500.000 a 999.999 18 0,3 12.554.978 21.645,3 1,72 

Mais de 1.000.000 13 0,2 34.327.295 51.635,2 1,50 

Total 5.507 100 169.489.853 161.827,1 0,74 

Fonte: Adaptado de IBGE, 2000. 
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Diante do exposto, apresenta-se na Tabela 9 as estimativas da geração diária de RSU 

para as regiões do estado e, no Apêndice A, esses valores por municípios goianos. Na Figura 3 

encontra-se apresentada a distribuição geográfica da estimativa de geração de RSU 

destacando-se as regiões Metropolitana de Goiânia, como a maior geradora, e a Nordeste, 

como a de menor geração. 

 

Tabela 9 – Estimativa da geração diária de resíduos sólidos urbanos para as regiões do estado de Goiás 

Região 
Estimativa da geração diária 

(t/dia) 
Percentual do total gerado no 
estado de Goiás por região (%) 

Norte Goiano 139,26 3,41 

Nordeste Goiano 57,29 1,40 

Noroeste Goiano 60,86 1,49 

Centro Goiano 413,74 10,12 

Entorno do Distrito Federal 680,72 16,65 

Oeste Goiano 142,20 3,48 

Metropolitana de Goiana 1.915,34 46,85 

Sudeste Goiano 123,91 3,03 

Sudoeste Goiano 332,20 8,12 

Sul Goiano 222,71 5,45 

Estado de Goiás 4.088,23 100,00 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 3 – Distribuição espacial da geração estimada de resíduos sólidos urbanos por região do estado 
de Goiás 
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Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Nas Figuras 4 a 8 apresenta-se de forma detalhada a distribuição espacial da geração 

estimada de RSU por município de cada região. 
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Figura 4 – Distribuição espacial da geração estimada de resíduos sólidos urbanos nas regiões Sudeste Goiano e Sul Goiano, por município 

  

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 5 – Distribuição espacial da geração estimada de resíduos sólidos urbanos nas regiões Sudoeste Goiano e Oeste Goiano, por município 

  

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 6 – Distribuição espacial da geração estimada de resíduos sólidos urbanos nas regiões Noroeste Goiano e Metropolitana de Goiânia, por município 

  

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 7 – Distribuição espacial da geração estimada de resíduos sólidos urbanos nas regiões Centro Goiano e Entorno do Distrito Federal, por município 

  

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 8 – Distribuição espacial da geração estimada de resíduos sólidos urbanos nas regiões Norte Goiano e Nordeste Goiano, por município 

  

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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 Com relação ao serviço de coleta convencional dos RSU, observa-se das informações 

prestadas pelos municípios (Tabela 10), que a maioria das prefeituras presta de forma direta 

esse serviço à população (Figura 9). Quanto ao alcance do serviço, não foi possível, por meio 

dos questionários, obter dados representativos já que menos de 30% dos municípios 

prestaram tal informação. Desta forma, utilizou-se o banco de dados secundários da 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2012) 

para estimativa do alcance deste serviço no estado – 92,45%.  

 

Tabela 10 – Prestador do serviço de coleta de resíduos sólidos urbanos, por regiões do estado de Goiás 

Região 
Total de 

municípios por 
região 

Número de 
municípios que 

prestaram 
informação 

Prestador do serviço 

Prefeitura 
Empresa 

contratada 
Ambas 

Norte Goiano 26 21 18 2 1 

Nordeste Goiano 20 17 15 2 0 

Noroeste Goiano 13 13 13 0 0 

Centro Goiano 31 29 28 1 0 

Entorno do Distrito Federal 19 17 13 4 0 

Oeste Goiano 43 40 39 1 0 

Metropolitana de Goiânia 20 19 14 3 2 

Sudeste Goiano 22 21 20 1 0 

Sudoeste Goiano 26 25 17 8 0 

Sul Goiano 26 26 21 5 0 

TOTAL 246 228 198 27 3 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Figura 9 – Distribuição percentual da responsabilidade pelo serviço de coleta de resíduos sólidos 
urbanos declarada pelos municípios goianos 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 



                                               

14 
 

 Quanto aos veículos utilizados na coleta, 93% dos municípios do estado responderam a 

este item e desses, 53% possuem caminhão compactador (Tabela 11). 

 

Tabela 11 – Distribuição dos tipos de veículos utilizados na coleta de resíduos sólidos urbanos, por 
número de municípios das regiões do estado de Goiás 

Região 
Total de 

municípios 
por região 

Número de 
municípios 

que 
prestaram 
informação 

Número de municípios por tipo de veículo utilizado 

Compactador Basculante Carreta/trator Carroceria 

Norte Goiano 26 21 12 8 4 2 

Nordeste 
Goiano 

20 17 10 6 5 3 

Noroeste 
Goiano 

13 13 7 4 2 5 

Centro Goiano 31 30 12 10 13 8 

Entorno do 
Distrito Federal 

19 17 14 9 0 3 

Oeste Goiano 43 40 14 17 12 11 

Metropolitana 
de Goiânia 

20 19 14 7 2 5 

Sudeste Goiano 22 21 9 7 7 6 

Sudoeste 
Goiano 

26 25 17 8 6 3 

Sul Goiano 26 26 12 15 9 1 

TOTAL 246 229 121 91 60 47 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 Com relação à disposição final dos RSU, segundo dados fornecidos pelos próprios 

municípios por meio de questionário, prevalece o uso dos lixões no estado (Tabela 12). 

Embora os locais de disposição final dos municípios de Alto Horizonte, Buriti de Goiás, 

Chapadão do Céu e Piracanjuba sejam do tipo aterro controlado, foram computados como 

aterro sanitário por possuírem licença de funcionamento emitida pela SEMARH/GO ainda em 

vigor, conferindo-lhes, portanto, a condição de local ambientalmente adequado.  

Segundo a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do estado de Goiás 

(SEMARH, 2014), há apenas 12 aterros devidamente licenciados por ela, dos quais quatro são 

aterros controlados e oito são aterros sanitários, o que não confere com o número de aterros 

declarados pelos municípios. Embora haja divergências entre esses números, observa-se que a 

maioria dos municípios goianos ainda dispõe seus resíduos em lixões (Figura 10).  
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Tabela 12 – Tipo de disposição final de resíduos sólidos urbanos declarada pelos municípios, por regiões 
do estado de Goiás 

Região 
Total de 

municípios por 
região 

Número de 
municípios que 

prestaram 
informação 

Tipo de disposição final utilizada 

Aterro sanitário Lixão 

Norte Goiano 26 21 5 16 

Nordeste Goiano 20 17 1 16 

Noroeste Goiano 13 13 3 10 

Centro Goiano 31 30 3 27 

Entorno do Distrito Federal 19 16 4 12 

Oeste Goiano 43 40 3 37 

Metropolitana de Goiânia 20 19 8 11 

Sudeste Goiano 22 21 3 18 

Sudoeste Goiano 26 24 7 17 

Sul Goiano 26 26 2 24 

TOTAL 246 227 39 188 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Figura 10 – Distribuição percentual do tipo de disposição final declarada pelos municípios goianos para 
os resíduos sólidos urbanos 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 Segundo dados disponíveis nos questionários, a maioria dos locais de disposição final 

dos RSU é administrada pela própria prefeitura, (Tabela 13 e Figura 11). Conforme 

levantamento realizado durante este diagnóstico, constatou-se um único modelo de gestão 

compartilhada de aterro sanitário em operação no estado, existente entre os municípios de 

Cidade Ocidental (sede do aterro) e Valparaíso de Goiás, e situado na região do Entorno do 

Distrito Federal. 
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Tabela 13 – Responsável pela operação do local de disposição final de resíduos sólidos urbanos, por 
regiões do estado de Goiás 

Região 
Total de municípios 

por região 

Número de 
municípios que 

prestaram 
informação 

Responsável 

Prefeitura 
Empresa 

contratada 

Norte Goiano 26 21 21 0 

Nordeste Goiano 20 17 17 0 

Noroeste Goiano 13 13 13 0 

Centro Goiano 31 30 29 1 

Entorno do Distrito Federal 19 16 13 3 

Oeste Goiano 43 40 40 0 

Metropolitana de Goiânia 20 19 18 1 

Sudeste Goiano 22 22 20 2 

Sudoeste Goiano 26 24 23 1 

Sul Goiano 26 26 24 2 

TOTAL 246 228 218 10 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Figura 11 - Distribuição percentual da responsabilidade pela operação do local de disposição final de 
sólidos urbanos declarada pelos municípios goianos 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 

1.1.2 Resíduos de serviços de saúde 

De acordo com a Lei Federal no. 12.305 (BRASIL 2010), os resíduos de serviços de saúde 

(RSS) são aqueles resultantes das atividades exercidas por estabelecimentos prestadores de 

serviços de saúde. Segundo a RDC nº 306 (ANVISA, 2004), esses resíduos são gerados nos 

serviços relacionados com o atendimento à saúde humana ou animal; laboratórios que fazem 
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análises de produtos para saúde; necrotérios, funerárias e locais que realizam 

embalsamamento; serviços de medicina legal; drogarias e farmácias; estabelecimentos de 

ensino e pesquisa na área de saúde; centros de controle de zoonoses; locais que fazem a 

distribuição de produtos farmacêuticos, importadores, distribuidores e produtores de 

materiais e controles para diagnóstico in vitro; unidades móveis de atendimento à saúde; 

serviços de acupuntura; estabelecimentos que fazem serviços de tatuagem, dentre outros 

similares. 

 A legislação nacional que orienta quanto ao gerenciamento dos RSS é a Resolução nº 

358 do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA, 2005), que classifica os resíduos, 

discorre sobre o tratamento e a disposição final dos RSS, classifica-os de forma a se distinguir 

aqueles que exigem manuseio diferenciado. Aqueles com a possível presença de agentes 

biológicos e que podem apresentar risco de infecção são enquadrados no GRUPO A, enquanto 

os químicos, que podem apresentar risco à saúde pública ou ao meio ambiente, estão no 

GRUPO B, os radioativos, no GRUPO C e os perfurocortantes ou escarificantes, GRUPO E. 

 Os demais resíduos, denominados comuns, e que não se enquadram nos grupos 

descritos anteriormente, são considerados resíduos similares aos domiciliares, compondo o 

GRUPO D. 

 A quantidade de resíduos sólidos gerados em um estabelecimento de serviço de saúde 

varia de acordo com as diferentes atividades que nele ocorrem e, consequentemente, 

dependerá de fatores como o número de especialidades e tamanho do estabelecimento, grau 

de complexidade dos serviços e número de profissionais envolvidos. Assim, quantificar e 

diagnosticar os RSS não é simples, e sua dificuldade é majorada pela carência de mão de obra 

capacitada nos municípios, para a atividade de segregação, bem como o insuficiente 

esclarecimento desses acerca da importância do controle e elaboração de registros.  

 Salienta-se que a gestão dos RSS repercute diretamente na quantidade gerada, uma 

vez que o manejo pode permitir o contato de resíduos comuns com os infectantes, 

contaminando-os, ou o rigor na segregação pode aumentar o volume dos resíduos infectantes 

incluindo, a esse montante, resíduos, a princípio, comuns. 

 A análise dos RSS do estado de Goiás foi realizada inicialmente considerando-se os 

dados obtidos por meio dos questionários preenchidos pelas prefeituras municipais. Dos 264 

questionários enviados, 165 foram respondidos, no que se refere à geração de RSS, o que 

corresponde a 67% do número de municípios do estado. Por região, o número de 

questionários respondidos foi também acima da metade do número de municípios, com 
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exceção da região Entorno do Distrito Federal, na qual 47% dos municípios prestaram 

informações. Assim, verifica-se que, em número de informações, o universo amostral é 

representativo do estado e de cada uma das regiões de planejamento de Goiás (Tabela 14).  

 

Tabela 14 – Quantidade e percentuais de questionários respondidos sobre RSS, por região do estado de 
Goiás 

Região 
Número de 
municípios  

Dados da Geração de RSS 

Questionários 
respondidos 

Percentual do estado 
(%) 

Norte Goiano 26 16 62 

Nordeste Goiano 20 10 50 

Noroeste Goiano 13 07 54 

Centro Goiano 31 23 74 

Entorno do Distrito Federal 19 09 47 

Oeste Goiano 43 29 67 

Metropolitana de Goiânia 20 12 60 

Sudeste Goiano 22 17 77 

Sudoeste Goiano 26 20 77 

Sul Goiano 26 22 85 

Estado de Goiás 246 165 67 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Ao se separar os questionários respondidos sobre RSS, por região e por faixa de 

população, constatou-se que, para as faixas acima de 50.000 habitantes, a quantidade de 

dados fornecidos foi insuficiente para uma análise comparativa (Tabela 15), não retratando 

assim a realidade da geração para esses intervalos. 

 

Tabela 15 – Quantidade de questionários respondidos sobre geração de RSS, por faixa de população e 
por região do estado de Goiás 

Região 
Total de 

municípios 

Número de municípios que declararam a geração de RSS por 
faixa populacional (em milhares) 

0 a 5 5 a 10 
10 a 
20 

20 a 
50 

50 a 
100 

100 a 
200 

200 a 
500 

Acima de 
1.000 

Norte Goiano 26 8 1 4 3         

Nordeste Goiano 20 3 5 2           

Noroeste Goiano 13 3 3   1         

Centro Goiano 31 12 5 5       1   

Entorno do Distrito Federal 19   1 1 4 2 1     

Oeste Goiano 43 17 9 2 1         

Metropolitana de Goiânia 20 3 3 2 3       1 

Sudeste Goiano 22 10 4 2   1       

Sudoeste Goiano 26 6 5 5 3 1       

Sul Goiano 26 9 5 3 4 1       

TOTAL 246 71 41 26 19 5 1 1 1 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Para a análise da geração de RSS, foi calculada a geração per capita a partir dos dados 

fornecidos pelos municípios (Apêndice B). Esses números apresentaram uma grande 

variabilidade, não permitindo a constatação de relações entre si, seja por região ou por faixa 

populacional.  

Essa grande discrepância foi estatisticamente confirmada pelo cálculo do coeficiente 

de variação – CV, elaborado por faixa populacional, para a totalidade do estado, uma vez que, 

por região, algumas dessas faixas não apresentaram número de dados suficientes para o 

cálculo. Dos resultados obtidos, avaliados e apresentados na Tabela 16, pode-se constatar a 

alta instabilidade dos dados fornecidos pelos municípios para as faixas populacionais entre 

5.000 e 100.000 habitantes, enquanto para as demais não foi possível o cálculo do CV pela 

insuficiência de número de dados. 

 
Tabela 16 – Variação da geração per capita de resíduos de serviços de saúde, informada pelos 

municípios do estado de Goiás, por faixa populacional 

Faixas populacionais 
(hab) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
aritmética da 
geração per 

capita 

Coeficiente de 
Variação 

Conclusão da 
análise 

Número de 
informações 

avaliadas 

Até 5.000 1,30 0,79 164% Altamente instável 72 

De 5000 a 10.000 0,78 0,52 150% Altamente instável 41 

De 10000 a 20000 1,57 0,73 216% Altamente instável 26 

De 20.000 a 50.000 0,34 0,34 102% Altamente instável 19 

De 50.000 a 100.000  0,49 0,46 107% Altamente instável 5 

De 100.000 a 200.000 dados insuficientes 1 

De 200.000 a 500.000 dados insuficientes 1 

De 500.000 a 1.000.000 dados insuficientes 0 

Acima de 1.000.000 dados insuficientes 1 

 
TOTAL 165 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Diante do exposto, foram descartadas as informações declaradas pelos municípios e 

elaborada a estimativa de geração dos RSS em Goiás com base nos dados apresentados por 

Soares et al. (1997) apud Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). A pesquisa indicou que em um 

hospital, o percentual de RSS infectantes (Grupo A), que, à época, englobavam também os 

atualmente denominados resíduos perfuro cortantes ou escarificantes (Grupo E), equivale a 

27,3% do total de RSS, enquanto os resíduos comuns (Grupo D) representavam 72,7% desses.  
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Na pesquisa mencionada, a geração total de RSS de um hospital foi relacionada ao 

número de leitos ocupados, resultando em 4,47 kg/leito ocupado.dia e aos leitos totais, em 

3,37 kg/leito.dia, o que resulta em 0,92 kg/leito.dia (27,3%) de resíduos do Grupo A e Grupo E, 

sendo esse valor o utilizado neste diagnóstico, conforme explicitado na Tabela 17. 

 

Tabela 17 – Geração de resíduos de serviços de saúde totais e dos Grupos A, D e E, por leito hospitalar 
total e ocupado 

Tipo de RSS kg/leito ocupado.dia kg/leito.dia % 

Totais 4,47 3,37 100% 

Grupo D 3,25 2,45 72,7% 

Grupos A e E 1,22 0,92 27,3% 

Fonte: Modificado de Soares et al. (1997) apud Ministério da Saúde (BRASIL, 2002). 
 

O número total de leitos hospitalares, por município goiano, é fornecido pelo Instituto 

Mauro Borges (IMB, 2013), com o qual é elaborada a Tabela 18, em que são apresentados 

esses números e também a relação entre a quantidade de leitos e a população residente em 

cada uma das regiões do estado. 

 

Tabela 18 – Relação da população e números de leitos hospitalares totais, por região do estado de Goiás 

Região 
Total de 

Municípios 

População 
Total 
(IBGE 
2010) 

Percentual 
da 

População 
do Estado 

(%) 

Número 
de Leitos 
Totais

1
  

Percentual 
de Leitos 
no Estado 

(%) 

Leitos/1.000 
habitantes 

Norte Goiano 26 308.127 5 959 5 3,11 

Nordeste Goiano 20 169.995 3 387 2 2,28 

Noroeste Goiano 13 140.900 2 436 2 3,09 

Centro Goiano 31 622.541 10 2.280 12 3,66 

Entorno do Distrito 
Federal 

19 1.047.266 17 909 5 0,87 

Oeste Goiano 43 338.333 6 951 5 2,81 

Metropolitana de 
Goiânia 

20 2.173.139 36 9.296 49 4,28 

Sudeste Goiano 22 248.372 4 873 5 3,51 

Sudoeste Goiano 26 553.900 9 1.561 8 2,82 

Sul Goiano 26 401.215 7 1.159 6 2,89 

TOTAL 246 6.003.788 100 18.810 100 3,13 
1
Número de leitos totais informado pelo IMB,2013. 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Na Tabela 18 pode-se verificar que a região Metropolitana de Goiânia, que é a mais 

populosa, acolhendo 36% da população do estado (IBGE, 2010), é também a que dispõe da 



                                               

21 
 

maior quantidade de leitos hospitalares (49%). Essa proporcionalidade do número de leitos 

com relação ao número de habitantes se mantém nas diversas regiões, com exceção do 

Entorno do Distrito Federal. Nessa, a discrepância é acentuada e merece destaque, uma vez 

que possui em seu território 17% da população do estado e apenas 5% dos leitos.  

Considerando-se uma geração de 3,37 kg/leito.dia (ver Tabela 17) e o número de leitos 

totais existentes por região (ver Tabela 18), foi feita a estimativa dos resíduos gerados em 

hospitais para o estado de Goiás, resultando na Tabela 19, sabendo-se que esses são os mais 

representativos na massa total de RSS gerados. No Apêndice C, encontram-se apresentadas as 

estimativas da geração diária de RSS por municípios goianos. 

 

Tabela 19 – Estimativa da geração de resíduos de serviços de saúde em estabelecimentos hospitalares 
no estado de Goiás, por região de planejamento 

Região 
Geração de RSS hosp. 

(kg/mês) 
Percentual de geração de RSS 

hosp. por região (%) 

Norte Goiano 96.954,90 5,1 

Nordeste Goiano 39.125,70 2,1 

Noroeste Goiano 44.079,60 2,3 

Centro Goiano 230.508,00 12,1 

Entorno do Distrito Federal 91.899,90 4,8 

Oeste Goiano 96.106,50 5,1 

Metropolitana de Goiânia 939.825,60 49,4 

Sudeste Goiano 88.245,14 4,6 

Sudoeste Goiano 157.817,10 8,3 

Sul Goiano 117.174,90 6,2 

Estado de Goiás 1.901.737,34 100 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Para se avaliar a coerência dos resultados de massa de RSS obtidos a partir das 

estimativas feitas, tomou-se como referência a informação do Ministério da Saúde (2006), em 

que os RSS representam de 1 a 3% dos RSU.  

Verificada essa relação, os resultados são apresentados na Tabela 20, na qual o 

comparativo é apresentado por região, constatando-se que os quantitativos estimados se 

enquadram na proporção estabelecida, em todas as regiões, exceto para o Entorno do Distrito 

Federal. Isto pode ser justificado pelo baixo número de leitos na região e a hipótese de que a 

demanda pelos serviços de saúde seja parcialmente suprida por estabelecimentos de saúde no 

Distrito Federal. 

Destaca-se que os resíduos radioativos não estão sendo considerados neste estudo e 

são de responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN). 
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Tabela 20 – Relação da geração de RSS hospitalar e RSU nas regiões de planejamento do estado de Goiás 

Região 
RSS hosp. 
(kg/mês) 

RSS hosp. (t/dia) RSU (t/dia) 
RSS hosp./RSU 

(%) 

Norte Goiano 96.954,90 3,23  139,26 2,32 

Nordeste Goiano 39.125,70 1,30  57,3 2,28 

Noroeste Goiano 44.079,60 1,47  60,86 2,41 

Centro Goiano 230.508,00 7,68  413,74 1,86 

Entorno do Distrito Federal 91.899,90 3,06  680,72 0,45 

Oeste Goiano 96.106,50 3,20  142,2 2,25 

Metropolitana de Goiânia 939.825,60 31,33  1.915,34 1,64 

Sudeste Goiano 88.245,14 2,94  123,91 2,37 

Sudoeste Goiano 157.817,10 5,26  332,2 1,58 

Sul Goiano 117.174,90 3,91  222,71 1,75 

Estado de Goiás 1.901.737,34 63,39 4.088,24 1,55 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Na Figura 12 encontra-se apresentada a distribuição espacial de RSS infectantes e 

perfurocortantes (Grupos A e E) gerados em leitos hospitalares, por município goiano, de cada 

região. 

 No que diz respeito à coleta desses resíduos, a coleta diferenciada dos mesmos é 

praticada na maioria dos municípios (Tabela 21 e Figura 13).  
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Figura 12 - Distribuição espacial da geração de resíduos de serviços de saúde infectantes e 
perfurocortantes gerados em hospitais do estado de Goiás 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 
Tabela 21 – Forma de coleta dos resíduos dos serviços de saúde, por número de municípios das regiões 

do estado de Goiás 

Região 
Total de municípios 

por região 

Número de municípios 
que prestaram 

informação 

Coleta diferenciada 

Sim Não 

Norte Goiano 26 21 20 1 

Nordeste Goiano 20 17 16 1 

Noroeste Goiano 13 13 11 2 

Centro Goiano 31 29 26 3 

Entorno do Distrito Federal 19 16 16 0 

Oeste Goiano 43 40 39 1 

Metropolitana de Goiânia 20 19 17 2 

Sudeste Goiano 22 21 21 0 

Sudoeste Goiano 26 24 23 1 

Sul Goiano 26 25 25 0 

TOTAL 246 225 214 11 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 



                                               

24 
 

 

Figura 13 - Distribuição percentual da forma de coleta de resíduos de serviços de saúde declarada pelos 
municípios goianos 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 Segundo as informações fornecidas pelas prefeituras quanto à natureza do prestador 

do serviço de coleta de RSS, verificou-se que grande parte dos municípios utiliza serviços de 

empresas especializadas para tal (Tabela 22 e Figura 14). 

 

Tabela 22 – Prestador do serviço de coleta de resíduos de serviços de saúde, por regiões do estado de 
Goiás 

Região 
Total de 

municípios por 
região 

Número de 
municípios 

que prestaram 
informação 

Prestador do serviço 

Prefeitura 
Empresa 

contratada 
Ambas 

Norte Goiano 26 21 1 19 1 

Nordeste Goiano 20 17 5 12 0 

Noroeste Goiano 13 13 5 8 0 

Centro Goiano 31 29 11 18 0 

Entorno do Distrito Federal 19 16 0 16 0 

Oeste Goiano 43 40 3 37 0 

Metropolitana de Goiânia 20 19 3 16 0 

Sudeste Goiano 22 21 9 12 0 

Sudoeste Goiano 26 23 3 20 0 

Sul Goiano 26 26 7 19 0 

TOTAL 246 225 47 177 1 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 14 - Distribuição percentual dos prestadores do serviço de coleta de resíduos de serviços de 
saúde declarada pelos municípios goianos 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 

 A destinação da maioria dos RSS é a incineração, conforme informado pelos 

representantes das prefeituras no questionário respondido (Tabela 23 e Figura 15). 

 

 

Tabela 23 – Tipo de destinação declarada pelos municípios para os resíduos de serviços de saúde, por 
regiões do estado de Goiás 

Região 
Total de 

municípios 
por região 

Número de 
municípios 

que 
prestaram 

informação 

Tipo de destinação 

Incineração Lixão 
Aterro 

sanitário 

Incineração 
e aterro 
sanitário 

Norte Goiano 26 21 19 1 1 0 

Nordeste Goiano 20 16 12 3 1 0 

Noroeste Goiano 13 13 10 3 0 0 

Centro Goiano 31 30 22 6 2 0 

Entorno do Distrito 
Federal 

19 16 15 0 0 1 

Oeste Goiano 43 37 34 2 1 0 

Metropolitana de 
Goiânia 

20 19 17 1 1 0 

Sudeste Goiano 22 19 17 2 0 0 

Sudoeste Goiano 26 24 22 2 0 0 

Sul Goiano 26 25 21 4 0 0 

TOTAL 246 220 189 24 6 1 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 15 - Distribuição percentual do tipo de destinação dada aos resíduos de serviços de saúde 
declarada pelos municípios goianos 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 
 Embora o cenário declarado indique que a maioria dos resíduos é destinada 

adequadamente, os valores estimados de geração para estes resíduos foram muito superiores 

a estes. Desta forma, considerando-se o total estimado de RSS nos estabelecimentos 

hospitalares para o estado (63,39 t/dia), o total de RSS informado (13,02 t/dia) e o percentual 

de RSS destinado à incineração segundo informações das prefeituras (76,8%), o que 

corresponde a 10 t/dia, pode-se inferir que o restante desta produção (53,39 t/dia) seja 

destinada de forma inadequada (Figura 16).  

 
Figura 16 - Distribuição percentual estimada para o tipo de destinação dada aos resíduos de serviços de 

saúde 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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1.1.3 Resíduos da construção civil 

 São classificados como resíduos da construção civil (RCC) aqueles gerados nas 

construções, reformas, reparos e demolições de obras de construção civil, incluídos os 

resultantes da preparação e escavação de terrenos para obras civis (BRASIL, 2010). 

 Para a análise da geração dos RCC no estado de Goiás, foi verificada, primeiramente, a 

estabilidade das informações fornecidas pelos municípios utilizando-se para isto o cálculo do 

coeficiente de variação - CV. Conforme apresentado na Tabela 24, verifica-se que, para todas 

as faixas populacionais que dispunham de dados suficientes para o cálculo, os dados 

fornecidos foram classificados como altamente instáveis, ou seja, não foi possível estabelecer 

qualquer relação entre eles. 

 

Tabela 24 – Coeficiente de variação da geração de RCC per capita, informada pelos municípios do estado 
de Goiás, por faixa populacional 

Faixas populacionais 
(hab) 

Desvio 
Padrão 

(DP) 

Média 
aritmética da 
geração per 

capita 

Coeficiente 
de Variação 

Conclusão da 
análise 

Número de 
informações 

avaliadas 

Até 5.000 3,34 1,47 227 Altamente instável 79 

De 5.000 a 10.000 11,93 2,51 475 Altamente instável 31 

De 10.000 a 20.000 1,40 0,99 147 Altamente instável 22 

De 20.000 a 50.000 0,30 0,27 112 Altamente instável 13 

De 50.000 a 100.000  4,03 3,94 102 Altamente instável 04 

De 100.000 a 200.000 0,20 0,24 101 Altamente instável 03 

De 200.000 a 500.000 Número de dados insuficiente 02 

Acima de 500.000 Número de dados insuficiente 01 

 
TOTAL 155 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Desta forma, foi verificada a necessidade de se estabelecer uma estimativa para os 

RCC considerando-se dados disponíveis na literatura pertinente (IPEA, 2011a). Na Tabela 25 

encontram-se apresentados os valores utilizados para o cálculo do per capita adotado neste 

trabalho. 
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Tabela 25 – Geração per capita de resíduos da construção civil em diferentes municípios brasileiros 

População urbana (hab.) Geração per capita (kg/hab.dia) 

539.000 1,28 

505.000 1,94 

649.000 1,39 

359.000 1,80 

323.000 2,08 

262.000 1,09 

501.000 1,86 

1.000.073 1,04 

357.000 1,09 

329.000 1,61 

112.000 1,33 

65.000 1,26 

89.000 0,75 

87.000 0,64 

4.000 1,50 

53.000 1,45 

50.000 1,52 

9.000 1,88 

202.000 1,69 

242.000 0,52 

418.000 1,03 

197.000 1,93 

413.000 3,00 

 Mediana: 1,45 

Fonte: Pinto e Gonzalez, 2005 apud IPEA, 2011a; Córdoba, 2010 apud IPEA, 2011a. 

 
 A mediana encontrada para estes dados foi de 1,45 kg/hab.dia, sendo, portanto, este o 

valor adotado neste trabalho. Na Tabela 26 encontram-se apresentadas as estimativas de 

geração de RCC para cada região do estado e na Figura 17 a distribuição espacial desta 

geração.  

 
Tabela 26 – Geração estimada de resíduos da construção civil para as regiões do estado de Goiás 

Região Geração estimada de RCC (t/dia) Percentual por região (%) 

Norte Goiano 351,98 4,48 

Nordeste Goiano 161,47 2,05 

Noroeste Goiano 159,89 2,03 

Centro Goiano 817,08 10,40 

Entorno do Distrito Federal 1.362,18 17,33 

Oeste Goiano 386,84 4,92 

Metropolitana de Goiânia 3.088,61 39,30 

Sudeste Goiano 296,41 3,77 

Sudoeste Goiano 719,78 9,16 

Sul 515,53 6,56 

TOTAL 7.859,77 100,00 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 17 - Distribuição espacial da geração dos resíduos da construção civil para os municípios das 
regiões goianas 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 
No Apêndice D estão disponibilizadas as estimativas da geração de RCC para as 

diferentes regiões goianas. 

De acordo com pesquisa desenvolvida por Pinto (1999), os RCC tem uma participação 

de 54 a 70% na totalidade dos RSU gerados nos municípios por ele pesquisados. Observa-se 

que o citado autor define RSU como: 

Conjunto dos resíduos sólidos gerados nos ambientes urbanos, classificáveis 
pela sua origem em resíduos domiciliares, comerciais, de varrição e feiras 
livres, serviços de saúde e hospitalares; portos, aeroportos e terminais 
ferroviários e rodoviários, industriais, vegetais e agrícolas, volumosos, e 
resíduos da construção e demolição (PINTO, 1999, p. 178). 

Mesmo considerando-se que os resíduos classificados atualmente como urbanos pela 

Lei 12.305 (BRASIL, 2010) compreendem apenas os chamados domiciliares, da limpeza urbana 
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e os comerciais equiparados aos domiciliares, observa-se, conforme apresentado na Tabela 27, 

que os percentuais obtidos de RCC em relação à massa total desses resíduos somados aos RSU 

situam-se muito próximos à faixa estabelecida pelo autor. 

 
Tabela 27 – Percentual de resíduos da construção civil em relação ao total desses resíduos, somados aos 

resíduos sólidos urbanos 

Região 
Geração 

estimada de RCC 
(t/dia) 

Geração 
estimada de 
RSU (t/dia) 

Geração de 
RCC+RSU 

(t/dia) 

Percentual de RCC 
em relação ao total 

de RCC+RSU (%) 

Norte Goiano 351,98 139,26 491,24 71,65 

Nordeste Goiano 161,47 57,3 218,77 73,81 

Noroeste Goiano 159,89 60,86 220,75 72,43 

Centro Goiano 817,08 413,74 1.230,82 66,39 

Entorno do Distrito Federal 1.362,18 680,72 2042,9 66,68 

Oeste Goiano 386,84 142,2 529,04 73,12 

Metropolitana de Goiânia 3.088,61 1.915,34 5.003,95 61,72 

Sudeste Goiano 296,41 123,91 420,32 70,52 

Sudoeste Goiano 719,78 332,2 1.051,98 68,42 

Sul Goiano 515,53 222,71 738,24 69,83 

Estado de Goiás 7.859,77 4.088,24 11.948,01 65,78 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 Com relação à coleta dos RCC, segundo dados informados nos questionários, verifica-

se que as prefeituras são as principais prestadoras deste serviço, mesmo não sendo de sua 

responsabilidade (Tabela 28 e Figura 18). 

 

Tabela 28 – Prestador do serviço de coleta de resíduos da construção civil, por regiões do estado de 
Goiás 

Região 
Total de 

municípios 
por região 

Número de 
municípios que 

prestaram 
informação 

Prestador do serviço 

Prefeitura 
Empresa 

contratada 
Gerador 

Mais de 1 
prestador 

Norte Goiano 26 21 19 0 0 2 

Nordeste Goiano 20 16 14 2 0 0 

Noroeste Goiano 13 13 13 0 0 0 

Centro Goiano 31 30 26 1 2 1 

Entorno do Distrito 
Federal 

19 15 7 8 0 0 

Oeste Goiano 43 40 36 1 3 0 

Metropolitana de 
Goiânia 

20 18 14 1 2 1 

Sudeste Goiano 22 20 17 1 2 0 

Sudoeste Goiano 26 24 17 6 1 0 

Sul Goiano 26 25 23 2 0 0 

TOTAL 246 222 186 22 10 4 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 18 - Distribuição percentual da responsabilidade pelo serviço de coleta de resíduos da construção 
civil declarada pelos municípios goianos 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 A principal destinação dada aos RCC ainda é o lixão, conforme informações prestadas 

pelos municípios que responderam ao questionário (Tabela 29). 

 

Tabela 29 – Tipo de destinação declarada pelos municípios para os resíduos da construção civil, por 
regiões do estado de Goiás 

Região 
Total de 

municípios por 
região 

Número de 
municípios que 

prestaram 
informação 

Tipo de destinação 

Lixão 
Aterro 

sanitário 
Outras 
formas 

Norte Goiano 26 21 10 4 7 

Nordeste Goiano 20 15 8 0 7 

Noroeste Goiano 13 11 7 1 3 

Centro Goiano 31 28 17 2 10 

Entorno do Distrito 
Federal 

19 15 7 0 8 

Oeste Goiano 43 35 24 1 11 

Metropolitana de Goiânia 20 15 7 7 1 

Sudeste Goiano 22 21 4 1 16 

Sudoeste Goiano 26 22 12 3 7 

Sul Goiano 26 21 15 0 6 

TOTAL 246 204 111 18 75 
1 

Há municípios que utilizam mais de uma forma de destinação para os RCC.
 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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1.1.4 Resíduos industriais 

 A Lei 12.305 (BRASIL, 2010), define resíduos industriais como aqueles gerados nos 

processos produtivos e instalações industriais. Estes resíduos podem ser classificados, segundo 

a NBR 10.004 (ABNT, 2004), em resíduos Classe I (perigosos) ou Classe II - não perigosos não 

inertes (Classe II A) ou inertes (Classe II B). 

 Diante da inexistência de inventário atualizado referente aos resíduos sólidos 

industriais (RSI), a SEMARH/GO já disponibilizou em seu sítio um novo questionário para 

realização do inventário 2014, de forma que as indústrias goianas terão que prestar 

informações ainda neste semestre, sendo possível, até o término deste trabalho, a inclusão 

deste levantamento atualizado e o planejamento para estes resíduos. 

 A título de informação, são apresentadas nas Tabelas 30, 31 e 32, as gerações de RSI 

inventariada em 2002, por classe de periculosidade.  

 

Tabela 30 - Geração de resíduos sólidos industriais perigosos (Classe I), inventariados em 2002 

Código do 
resíduo 

Descrição do resíduo 
Quantidade 

gerada (t/ano) 

D001 Resíduos perigosos por apresentarem inflamabilidade 200,00 

D003 Resíduos perigosos por apresentarem reatividade 30,00 

D004 Resíduos perigosos por apresentarem patogenicidade 8,12 

F017 Resíduos e lodos de tinta da pintura industrial 21,00 

F130 Óleo lubrificante usado 42.372,96 

F230 Fluido hidráulico 1.200,00 

F430 Óleo usado contaminado em isolação ou na refrigeração 0,11 

F530 Resíduos oleosos do sistema separador de água e óleo 191,64 

K193 Aparas de couro curtido ao cromo 20,00 

K195 Lodo de estações de tratamento de efluentes de curtimento ao cromo 468.684,34 

F103 Resíduo oriundo de laboratórios industriais (produtos químicos) não 
especificados na Norma NBR 10.004 

4,50 

DO01 Outros resíduos perigosos 20,37 

K053 Restos e borras de tintas e pigmentos 7,36 

K201 Resíduos em geral 101,46 

K202 Resíduos oriundos do processamento de análises 4,06 

K208 Borra neutra do re-refino de óleos usados 39,60 

K001 Lodos de sedimentos de fundo do tratamento de águas residuárias de 
processos de preservação de madeira que utilizam creosoto e/ou 
pentaclorofenol 

780,00 

K048 Sobrenadante de separadores tipo DAF, nas indústrias de refino de 
petróleo 

360,00 

K051 Lodos dos separadores de óleo de industrias de refino de petróleo 36,00 

K069 Lodo ou poeira do sistema de controle de emissão de gases da fusão de 
chumbo secundário 

100,00 

I010 Resíduos de materiais têxteis contaminados ou não contaminados com 14,00 
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Código do 
resíduo 

Descrição do resíduo 
Quantidade 

gerada (t/ano) 

substâncias/produtos perigosos (especificar o contaminante) 

I013 Pilhas e baterias 3.734,10 

I103 Resíduos oriundos de laboratórios industriais (produtos químicos) 4,05 

I104 Embalagens vazias contaminadas com outras substâncias/produtos 
perigosos, exceto os I114, I124, I134, I144, I154 e I164. (Especificar 
embalagem e contaminante) 

4,50 

I114 Embalagens de agrotóxicos (especificar o contaminante) 1,11 

I117 Lâmpadas (fluorescentes, encandescentes, outras) 1,47 

I124 Embalagens vazias contaminadas com óleo combustível (especificar a 
embalagem) 

2,27 

I134 Embalagens vazias contaminadas com óleos: lubrificante, fluido 
hidráulico, corte/usinagem, isolação e refrigeração (especificar 
embalagem e óleo) 

0,10 

I144 Embalagens vazias contaminadas com tintas, borras de tintas e 
pigmentos (especificar embalagem) 

0,80 

I154 Embalagens vazias contaminadas com produtos alcalinos (especificar 
embalagem e produto) 

0,50 

I164 Embalagens vazias contaminadas com produtos  ácidos (especificar 
embalagem e produto) 

0,50 

I630 Óleo combustível 2,00 

TOTAL 517.946,92 

Fonte: Adaptado do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos (2002). 

 

Tabela 31 - Tipos de resíduos sólidos industriais Classe II-A, inventariados em 2002 

Código do 
resíduo 

Descrição do resíduo 
Quantidade 

gerada (t/ano) 

A001 Resíduos de restaurante (restos de alimentos) 3.553,67 

A002 Resíduos gerados fora do processo industrial (escritório, embalagens, 
etc.) 

17.138,42 

A003 Resíduos de varrição de fábrica 1.448,74 

A004 Sucata de metais ferrosos 221.717,39 

A104 Embalagens metálicas (latas vazias) 154,33 

A204 Tambores metálicos 1.653,58 

A005 Sucata de metais não ferrosos (latão, etc.) 182,13 

A105 Embalagens de metais não ferrosos (latas vazias) 63,45 

A006 Resíduos de papel e papelão 52.177,84 

A007 Resíduos de plásticos polimerizados de processo 7.411,20 

A107 Bombonas de plástico não contaminadas 9.579,87 

A207 Filmes e pequenas embalagens de plástico 3.028,46 

A008 Resíduos de borracha 314,28 

A009 Resíduos de madeira contendo substâncias não tóxicas 2.370,00 

A010 Resíduos de materiais têxteis 470,76 

A011 Resíduos de minerais não metálicos 435.505,00 

A111 Cinzas de caldeira 78.539,93 

A013 Escória de produção de ferro e aço 363.625,00 



                                               

34 
 

Código do 
resíduo 

Descrição do resíduo 
Quantidade 

gerada (t/ano) 

A019 Resíduos sólidos de estações de tratamento de efluentes contendo 
material biológico não tóxico 

452.014,72 

A021 Resíduos sólidos de estações de tratamento de efluentes contendo 
substâncias não tóxicas 

549,26 

A022 Resíduos sólidos de estações de tratamento de efluentes contendo 
substâncias não tóxicas 

116.500,00 

A023 Resíduos pastosos contendo calcário 1.698,00 

A024 Bagaço de cana 2.028.550,40 

A199 Aparas salgadas 237,60 

A299 Aparas de peles caleadas 3.660,20 

A499 Carnaça 1.632,00 

A599 Resíduos orgânicos de processo (sebo, soro, ossos, sangue, outros da 
indústria alimentícia, etc) 

487.765,13 

A699 Resíduos de grãos 301.078,63 

A899 Lodo do caleiro 51.729,00 

A999 Resíduos de frutas (bagaço, mosto, casca, etc.) 87.716,00 

A027 Catalisadores usados contendo substâncias não tóxicas 12,00 

A028 Resíduos de sistema de controle de emissão gasosa contendo 
substâncias não tóxicas (precipitadores, filtros de manga entre outros) 

29.302,44 

A029 Produtos fora da especificação ou fora do prazo de validade contendo 
substâncias não perigosas 

18.856,30 

 Outros resíduos não perigosos e não inerteis 57.376,05 

I067 Resíduos de papel/papelão e plásticos. 484,68 

I209 Fibras da Indústria de papel contaminadas ou não contaminadas com 
substâncias não perigosas 

110,00 

I307 Outros resíduos plásticos (outras embalagens plásticas, lona plástica, 
etc) 

86.836,68 

I408 Pneus 52,40 

IA00 EPI's contaminados ou não contaminados com substâncias/produtos 
não perigosos (luvas, botas, aventais, capacetes, máscaras, etc) 

2,50 

TOTAL 4.925.098,04 

Fonte: Adaptado do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos (2002). 

 

Tabela 32 - Resíduos sólidos industriais Classe II-B, inventariados em 2002 

Código do 
resíduo 

Descrição do resíduo 
Quantidade 

gerada (t/ano) 

A017 Resíduos de refratários e materiais cerâmicos 214,00 

A117 Resíduos de vidros 4.196,27 

AO11 Outros resíduos não perigosos 11 2,00 

AO12 Outros resíduos não perigosos 12 111,10 

AO13 Outros resíduos não perigosos 13 15,00 

I020 Isopor 0,02 

TOTAL 4.538,39 

Fonte: Adaptado do Inventário Estadual de Resíduos Sólidos (2002). 
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1.1.4.1 Resíduos da agroindústria associada à agricultura 

Segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA, 2012a), considerando-se as 

principais culturas do setor agrícola desenvolvidas no estado de Goiás no ano de 2009 (soja, 

milho, cana-de-açúcar, feijão, arroz, trigo, café, banana, laranja, coco-da-baía e uva), a 

produção total colhida no estado foi de 55.683.822 toneladas, com uma geração estimada de 

21.065.726 toneladas de resíduos nas agroindústrias (Tabela 33). Ressalta-se que, embora o 

plantio da mandioca também esteja entre os principais cultivos de Goiás, esta cultura não foi 

considerada no estudo mencionado por não haver dados disponíveis na literatura que 

permitissem estimar os montantes de resíduos gerados na agroindústria associada. 

 

Tabela 33 - Dados da cultura e estimativa da geração de resíduos na agroindústria em Goiás (2009) 

Cultura 
Área 

plantada
 

(ha) 

Área colhida
 

(ha) 
Quantidade 

produzida (t) 

Estimativa de 
resíduos gerados 

nas 
agroindústrias (t) 

Relação resíduos 
gerados/quantidade 

produzida (%) 

Soja 2.315.888 2.315.888 6.809.187 4.970.707 73 

Milho 906.250 906.250 4.980.614 2.888.756 58 

Cana-de-
açúcar 

524.194 523.808 42.972.585 12.891.776 30 

Feijão 113.928 113.928 261.925 138.820 53 

Arroz 103.045 102.945 252.583 50.517 20 

Trigo 22.438 22.438 84.472 50.683 60 

Café 8.769 8.769 18.802 9.401 50 

Banana 13.650 13.497 170.794 2.562 1,5 

Laranja 6.717 6.717 122.288 58.698 48 

Coco-da-
baía 

1.315 1.300 7.400 3.108 42 

Uva 126 121 3.172 698 22 

Total 4.016.320 4.015.661 55.683.822 21.065.726 - 

Fonte: Adaptado de IPEA, 2012a. 

 

 De acordo com dados publicados pelo IBGE (2012), no ano de 2012, o cultivo da soja, 

milho, cana-de-açúcar, feijão, arroz, trigo, café, banana, laranja, coco-da-baía e uva no estado 

de Goiás resultou em uma produção total de 75.910.315 toneladas. Considerando-se os 

percentuais estimados pelo IPEA (2012a) para a relação resíduos gerados/quantidade 

produzida, obtém-se um total estimado de 28.733.913 toneladas de resíduos para o ano de 

2012 (Tabela 34). 
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Tabela 34 – Dados da cultura e estimativa da geração de resíduos na agroindústria em Goiás (2012) 

Cultura 
Área plantada

 

(ha) 
Área colhida

 

(ha) 
Quantidade 

produzida (t) 

Estimativa de resíduos 
gerados nas 

agroindústrias
(1)

 (t) 

Soja 2.669.894 2.669.894 8.398.891 6.131.190 

Milho 1.221.160 1.221.160 8.230.069 4.773.440 
Cana-de-

açúcar 732.870 732.870 58.348.797 17.504.639 

Feijão 140.503 140.503 336.304 178.241 

Arroz 58.569 58.557 182.385 36.477 

Trigo 9.776 9.776 42.880 25.728 

Café 8.365 8.365 19.598 9.799 

Banana 12.559 12.549 197.990 2.970 

Laranja 7.480 7.380 131.919 63.321 

Coco-da-baía 1.079 1.079 16.912 7.103 

Uva 166 166 4.570 1.005 

Total 4.862.421 4.862.299 75.910.315 28.733.913 

(1) Elaboração dos autores. 
Fonte: Adaptado de IBGE, 2012. 

 

1.1.5 Resíduos de serviços de transportes 

São classificados como resíduos de serviços de transportes os resíduos originários de 

portos, aeroportos, terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira 

(BRASIL, 2010). 

 A malha rodoviária goiana é composta de 25.000 km de rodovias. As principais 

rodovias federais do Estado são a BR-153 que atravessa toda sua extensão ligando o norte ao 

sul do País, a BR-060, que liga Goiânia a Brasília e ao sudoeste goiano e a BR-050, que liga o 

Distrito Federal ao sul do Brasil. Quanto à malha ferroviária, Goiás dispõe de 685 km da 

Ferrovia Centro-Atlântica que atende a região do sudeste do Estado e o Distrito Federal. A 

Ferrovia Norte-Sul, em construção, terá em território goiano 1.200 km, onde atravessará suas 

regiões norte, central e sudoeste. O Estado será contemplado também com um trecho da 

Ferrovia de Integração Centro Oeste. No tocante a hidrovias, destaca-se o complexo portuário 

de São Simão e, com relação à Estação Aduaneira Interior, destaca-se o Porto Seco de 

Anápolis, município este que contará com importante plataforma logística multimodal (IMB, 

2012). Na Figura 19 encontra-se apresentada a logística de transporte no estado de Goiás 

destacando os principais locais de geração de resíduos de transporte. 
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Figura 19 - Logística de transporte no estado de Goiás 

 

Fonte: IMB (2012). 

 

Em Goiás, os principais estabelecimentos geradores desses resíduos são o Porto Seco 

de Anápolis (Figura 20), o Aeroporto Nacional de Goiânia (Figura 21), a Rodoviária de Goiânia 
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(Figura 22), a Base Aérea de Anápolis (Figura 23) e o Porto Fluvial de São Simão (Figura 24). 

Soma-se a esses o futuro Aeroporto Cargueiro de Anápolis (Figura 25), cuja finalização da 

construção está prevista para o primeiro semestre de 2014. 

 

Figura 20 - Porto seco de Anápolis 

 

Fonte: Aragão Notícias, 2012. 

 

Figura 21 - Aeroporto de Goiânia 

 

Fonte: Infraero, 2012. 
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Figura 22 - Terminal Rodoviário de Goiânia 

 

Fonte: Google Earth (2008). 

 

 

 

Figura 23 - Base Aérea de Anápolis 

 

Fonte: Google Earth (2010). 
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Figura 24 - Vista aérea do porto fluvial de São Simão 

 
Fonte: AMESGO, 2014. 

 
Figura 25 - Vista aérea da construção do aeroporto de carga de Anápolis 

 
Fonte: SEGPLAN (2014). 

 

 Durante o levantamento de informações para os estabelecimentos dessa natureza no 

estado, constatou-se a inexistência de bases digitais atualizadas e com conteúdo que 

consolidem dados relativos à geração, armazenamento, coleta e transporte, reciclagem e 

disposição final desses resíduos, exceto para o aeroporto de Goiânia. É possível observar que 

ainda há falta de informações e de uniformização dos procedimentos operacionais e gerenciais 

a serem tomados. Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, a maioria dos 

resíduos gerados em portos e aeroportos (83%) é descartada, sem tratamento, em lixões ou 

aterros sanitários; 15% são incinerados e 2% são desinfetados em autoclaves, o que caracteriza 

a situação atual no Brasil.  
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1.1.5.1 Porto Seco de Anápolis – Terminal Alfandegário 

 O Porto Seco Centro Oeste S/A é um terminal alfandegado de uso público destinado à 

armazenagem e à movimentação de mercadorias importadas ou destinadas à exportação, 

sendo utilizado como facilitador das operações de comércio exterior. Atualmente com área 

total de 500.000m² e movimentação de cerca de US$ 2 bilhões por ano, é o primeiro porto 

seco do interior do país e, ainda, é âncora da Plataforma Logística Multimodal de Goiás. Devido 

à associação entre modais rodoviários e ferroviários, pelo Porto Seco podem ser transportados 

os mais diversificados tipos de cargas. 

 O porto atende aos setores de agricultura, siderurgia, construção e farmoquímicos; 

produtos florestais e minerais; bens de consumo (alimentos, bebidas e têxteis) e bens duráveis 

(automobilístico e eletroeletrônico), entre outros. Pelo Porto Seco passam cerca de 22.000 

toneladas de carga/mês (IMB, 2012). O local funciona como centro logístico para importação e 

distribuição de insumos e medicamentos; como terminal de minério de cobre; exportação de 

Amianto Crisotila; importação e distribuição de veículos automotivos; armazenamento de 

grãos transgênicos; armazenagem e movimentação de algodão; e, ainda, possui uma Estação 

de Convivência (área de lazer) voltada para colaboradores e motoristas. Além disso, existe um 

incinerador que já se prestou para auxiliar o IBAMA na incineração de carcarças de animais 

silvestres e para incineração de drogas apreendidas no estado pela Polícia Federal. No Quadro 

1 encontra-se apresentada a estrutura física do referido Porto. 

 
Quadro 1 - Estrutura física do Porto Seco de Anápolis/GO 

Mercado Interno Mercado Externo 

 234.000 m² de Área de Mercado Interno; 

 14.801,61 m² de Armazéns de Mercado Interno; 

 15.333,31 m² de Terminal de Minério; 

 Pátio para armazenagem de até 18.500 veículos 
nacionalizados; 

 Silos Graneleiros com capacidade para armazenar 
44.000 toneladas; 

 Escritórios da Secretaria da Receita Federal, Anvisa 
e Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento e Secretaria da Fazenda Estadual; 

 Área Exclusiva de apoio para despachantes com 
completa infraestrutura; 

 Estação de Convivência para caminhoneiros, 
dotada de lanchonete, ambulatório médico, 
cinema, lan-house, salão de jogos, brinquedoteca e 
área verde com preservação do cerrado; 

 Restaurante. 

 128.000 m² de Área Alfandegada; 

 33.140,10 m² de Terminal de 
Contêineres; 

 9.719,08 m² de Armazéns Alfandegados; 

 737,82 m² de Terminal Reefer; 

 1.769,36 m² de Complexos 
Farmoquímicos, com monitoramento 
eletrônico de temperatura; 

 Pátio para armazenagem de até 6.000 
veículos em trânsito alfandegário; 

 03 Ramais ferroviários, com 2,4 km de 
extensão; 

 Moegas rodoviárias e ferroviárias. 

Fonte: http://www.portocentrooeste.com.br 
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 Com relação à questão dos resíduos sólidos, foi observada a existência de um 

documento intitulado Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, elaborado por Totti Júnior 

(2004). No entanto, tal documento não contém dados suficientes que permitam seu uso para 

uma estimativa atualizada da geração e do manejo dos resíduos. Conforme contato com a 

administração local, atualmente os resíduos sólidos estão sendo inventariados, não existindo, 

ainda, dados compilados que possam ser fornecidos. 

 
1.1.5.2 Porto fluvial (transporte aquaviário) 

 No estado de Goiás, existe um porto fluvial no município de São Simão, situado na 

região sudoeste, cuja principal finalidade é o transporte de grãos. O Porto Fluvial de São Simão 

está localizado no Rio Paranaíba e pertence à Hidrovia Paranaíba-Paraná-Tietê (ver Figura 26). 

As cargas que saem do terminal fazem transbordo ferroviário em Conchas/ Pederneiras, no 

Estado de São Paulo, e desembarcam no complexo portuário de Santos (SP).  

 
Figura 26 – Localização do porto de São Simão 

 
Fonte: AHRANA – Administração da Hidrovia do Paraná. 
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A Hidrovia Paranaíba-Tietê-Paraná inicia no Porto de São Simão, o que favorece de 

forma econômica e segura o escoamento de parte da produção goiana de grãos. O Complexo 

Portuário de São Simão, localizado à margem direita do rio Paranaíba no sul de Goiás, é 

composto por quatro empresas que transportam soja, farelo de soja e milho (Figura 27).  

 
Figura 27 – Empresas componentes do complexo portuário de São Simão 

 

 
Fonte: AHRANA – Administração da Hidrovia do Paraná. 

 

Portanto, por este porto passa boa parte dos produtos que predominam na pauta 

goiana de exportação. As mercadorias vão de São Simão até Pederneiras ou Anhembi-SP em 
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barcas, das quais os grãos são transferidos para vagões que seguem para o Porto de Santos. O 

complexo possui capacidade de armazenagem total, somando todos os terminais, de 89.000 t 

e capacidade operacional total de 2.100 t/hora (IMB, 2012). Segundo a AHRANA, o porto de 

São Simão tem potencial de movimentação de carga de álcool e açúcar de 200.000 toneladas.  

 De acordo com Ventura (2011), os possíveis resíduos gerados em sistemas de 

transporte aquaviário devem-se às atividades de limpeza e conservação dos ambientes 

internos e externos, tais como resíduos orgânicos (alimentos), resíduos de serviços de saúde 

(medicamentos e curativos), resíduos de manutenção referentes ao reparo de peças e 

equipamentos (estopas sujas com óleos, por exemplo), resíduos provenientes de limpeza 

(produtos químicos e de controle de pragas) e resíduos recicláveis (resíduos administrativos).  

 Antes da abordagem sobre resíduos sólidos, é fundamental lembrar que as condições 

sanitárias são relevantes em uma embarcação, pois, somadas a outras atividades, contribuem 

para a geração deste material. As condições sanitárias em um navio dependem dos cuidados 

adotados com a entrada, o armazenamento e o preparo dos alimentos, mas também incluem a 

limpeza e as inspeções de todos os ambientes internos (individual e coletivo). 

 Durante a elaboração do presente estudo foram encontrados os planos de 

gerenciamento realizados para as empresas ADM do Brasil Ltda (DOMINGUES, 2004) e Coinbra 

(SPITZNER JÚNIOR E SPITZNER NETO, 2004). No documento elaborado por Domingues (2004), 

a geração de resíduos da empresa ADM foi de aproximadamente 17 t/ano (Tabela 35). Para a 

empresa Coinbra, a geração de resíduos, também para o ano de 2004, foi de 2.416 t das quais 

99% foi de quirela (Tabela 36). 

 
Tabela 35 – Estimativa da geração de resíduos para a empresa ADM do Brasil Ltda, para o ano de 2004 

Resíduo Classe Unidade/Equipamento gerador 
Estimativa da 

geração (kg/ano) 

Pilhas e baterias I Lanternas e Rádios de comunicação 3,0 

Lâmpadas fluorescentes I Dependências da empresa 6,0 

Óleo lubrificante usado I Calador pneumático, tombador, trator 80,0 

Cinzas do secador  
(somente no período de safra) 

II-A Fornalha do secador 800,0 

Lixo orgânico (restos de 
alimentos, soja, etc) 

II-A Refeitório, Banheiros, Classificação 3.650,0 

Resíduo de varrição II-A Áreas internas, caminhões 10.950,0 

Sucata de papel/papelão II-A Escritório, manutenção, classificação 240,0 

Sucata de Ferro II-A Reformas e manutenção 600,0 

Sucata de vidro II-B Refeitório, copa 96,0 

Sucata de plástico II-A 
Escritório, manutenção, classificação, 
refeitório 

480,0 

Total 16.905,0 

Fonte: Adaptado de Domingues, 2004. 
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Tabela 36 - Estimativa da geração de resíduos para a empresa Coinbra, para o ano de 2004 

Descrição Classe Unidade geradora 
Quantidade 

(kg/ano) 

Restos de alimentos II-A Restaurante 132 

Resíduos de podas de árvores e de corte de gramas II-A Área da empresa 1.500 

Resíduos gerados no setor administrativo (escritório) II-A Administração 200 

Resíduos de varrição – pisos e arruamentos externos 
à área da produção, setor administrativo 

II-A 
Pisos e 

arruamentos 
externos 

500 

Resíduos de varrição do setor de produção II-A Pisos internos 3.000 

Sucata de metais ferrosos II-A Oficina mecânica 250 

Resíduos de papel e papelão II-A 
Administração 

Produção 
180 

Outros resíduos plásticos II-A 
Administração e 

produção 
100 

Cinzas da fornalha do secador II-A Fornalhas 10.600 

Resíduo das limpezas dos grãos (quirela) II-A 
Ciclones e pisos 

internos da 
produção 

2.400.000 

EPI´s não contaminados ou contaminados com 
substâncias não perigosas 

II-A Almoxarifado geral 30 

Óleo lubrificante usado I Oficina mecânica 120 

Resíduos oriundos de laboratórios industriais I Laboratório 10 

Lâmpadas I Almoxarifado geral 15 

Pilhas e baterias I Almoxarifado geral 60 

Embalagens vazias contaminadas com óleos: 
lubrificante (lata) 

I Oficina 7 

Embalagens vazias contaminadas com produtos 
químicos para controle de vetores 

I 
Controle de 
Qualidade 

45 

 2.416.749 

Fonte: Adaptado de Spitzner Júnior e Spitzner Neto, 2004. 

 

Como não foi possível encontrar dados atualizados e os únicos levantamentos 

quantitativos existentes datam de 2004, estima-se que, no mínimo, sejam geradas no 

complexo portuário de São Simão cerca de 2.433 t/ano. As informações referentes à 

destinação dos resíduos contidas nos documentos citados não puderam ser aproveitadas para 

o entendimento do cenário atual, por estarem bastante desatualizadas. 

 

1.1.5.3 Aeroportos 

 O aeroporto é definido como uma estrutura urbana constituída por serviços e 

atividades com o objetivo de realizar o transporte de passageiros e de carga por via aérea 

(Palhares, 2001 apud IPEA, 2012b). Aeródromo, por sua vez, é toda área destinada ao pouso, 

decolagem e movimentação de aeronaves. 



                                               

46 
 

 Conforme IPEA (2012b), o serviço de transporte aéreo no país é administrado pela 

Infraero, uma empresa pública sediada em Brasília e vinculada à Secretaria de Aviação Civil. 

Cabe a ANAC a análise e aprovação dos planos diretores dos aeroportos e a regulação das 

atividades de administração e exploração de aeródromos exercidas pela INFRAERO. Na Figura 

28 encontram-se ilustrados os aeroportos, grupamentos de navegação aérea, unidades 

técnicas de aeronavegação e terminais de logística de carga existentes em Goiás, sob 

responsabilidade da Infraero.  

 Em Goiás, os municípios de Luziânia e Formosa possuem um Agrupamento de 

Navegação Aérea/Unidade Técnica de Aeronavegação (INFRAERO, 2011). Goiânia possui um 

Terminal de Logística de Carga Anfandegária, aonde são prestados os serviços de 

armazenagem e movimentação de carga. Segundo a INFRAERO, no primeiro quadrimestre de 

2011, a movimentação de carga importada no aeroporto de Goiânia foi cerca de 1.500 

toneladas. 

 Por meio da superintendência de Meio Ambiente e sob a supervisão da Coordenação 

do Programa Fauna, Resíduos e Riscos Ambientais, a INFRAERO desenvolve o gerenciamento 

dos resíduos sólidos gerados nos aeroportos. Entre as atividades com elevado potencial de 

risco destacam-se as de abastecimento de aeronaves, armazenamento de combustíveis e de 

cargas perigosas e oficinas e sistema de refrigeração. 

 Para planejar melhor as ações de coleta e destinação de resíduos sólidos, a INFRAERO 

em 2011 deu início a um levantamento para agregar, em um único banco de dados, 

informações dos últimos dez anos sobre o gerenciamento de resíduos nos aeroportos. No 

entanto, esse documento não contém informações dos terminais de Goiás. 

 Em um aeroporto há geração de todo os tipos de resíduos como aqueles gerados em 

uma cidade, porém em escala reduzida. De acordo com Ventura (2011), os principais resíduos 

gerados nos aeroportos são: lâmpadas inservíveis, pilhas e baterias exauridas, resíduos 

infectantes, óleo lubrificante usado e suas embalagens, filtro de óleo ou combustível, estopas 

contaminadas com óleo ou combustível, tonners de impressoras, resíduos eletrônicos, paletes, 

resíduos arbóreos, resíduos da construção civil, resíduos recicláveis (papel, plástico, vidro e 

alumínio) e lodos da estação de tratamento de esgoto.  
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Figura 28 - Aeroportos, grupamentos de navegação aérea, unidades técnicas de aeronavegação e 
terminais de logística de carga, sob responsabilidade da Infraero 

 
Fonte: INFRAERO (2012). 
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 É importante ressaltar que os resíduos encontrados no pátio de manobra de aeronaves 

são classificados como foreign object damage (FOD) – objetos perdidos ou descartados na 

pista –, os quais podem causar “danos em aeronaves, eventuais problemas no pavimento das 

pistas dos aeroportos e na vegetação”; além desses resíduos, há “a presença de animais nas 

imediações, que é outro grande fator de risco” (Infraero, 2010). Exemplos de resíduos 

caracterizados como FOD são etiquetas de bagagem, fragmentos metálicos, chapas de cigarro, 

copos plásticos, aves mortas pelo choque com as aeronaves, entre outros (Schneider, 2004). 

 Fora o da capital, o estado de Goiás possui outros 24 aeródromos municipais: Anápolis, 

Aruanã, Caldas Novas, Niquelândia, Rio Verde, Buriti Alegre, Campos Belos, Cavalcante, Ceres, 

Formosa, Iaciara, Ipameri, Jataí, Luziânia, Minaçu, Mineiros, Monte Alegre de Goiás, 

Morrinhos, Pirenópolis, Pires, Posse, São Miguel do Araguaia, Santa Helena de Goiás e Morro 

Redondo. Destes apenas Goiânia e Caldas Novas possuem estrutura para aviação comercial de 

grande porte. Nos demais, pousam aeronaves de pequeno a médio portes, pertencentes a 

particulares e empresas de táxi aéreo. 

 O aeroporto de Goiânia, cuja área do terminal de passageiros é de 1.900 m2, tem 

capacidade para 3,5 milhões de passageiros por ano e é o único administrado pela INFRAERO. 

Em 2011, foram 192 pousos e decolagens diárias, com movimentação média diária de 7.677 

passageiros. 

 De acordo com o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos elaborado em 2003 

para o Aeroporto Santa Genoveva (NUNES FILHO, 2003) foi adotado na época um per capita de 

0,27 kg/passageiro/dia; entretanto, segundo os atuais responsáveis pela gestão de resíduos no 

aeroporto de Goiânia, a medição dos resíduos gerados no local, que teve início em fevereiro 

de 2014, é da ordem de 0,8 t/dia, o que representa uma geração per capita de 0,1 

kg/passageiro/dia. A título de comparação, de acordo com o Plano Diretor de Resíduos 

Sólidos de Guarulhos (PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, 2011 apud Governo 

Estadual de São Paulo, 2012), o aeroporto de Guarulhos apresenta geração média de 0,35 

kg/passageiro/dia. 

Embora também tenha sido identificado um documento intitulado plano de 

gerenciamento de resíduos sólidos para o aeroporto de Caldas Novas e elaborado por Costa 

(2004), os dados de geração apresentados mostraram-se inconsistentes, não sendo utilizados 

neste diagnóstico. 

 

http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/anapolis_go/aeroporto_anapolis_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/anapolis_go/aeroporto_anapolis_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/anapolis_go/aeroporto_anapolis_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/caldas_novas_go/aeroporto_caldas_novas_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/caldas_novas_go/aeroporto_caldas_novas_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/rio_verde_go/aeroporto_rio_verde_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/buriti_alegre_go/aeroporto_buriti_alegre_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/campos_belos_go/aeroporto_campos_belos_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/cavalcante_go/aeroporto_cavalcante_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/cavalcante_go/aeroporto_cavalcante_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/formosa_go/aeroporto_formosa_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/iaciara_go/aeroporto_iaciara_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/ipameri_go/aeroporto_ipameri_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/jatai_go/aeroporto_jatai_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/luziania_go/aeroporto_luziania_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/minacu_go/aeroporto_minacu_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/mineiros_go/aeroporto_mineiros_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/morrinhos_go/aeroporto_morrinhos_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/pirenopolis_go/aeroporto_pirenopolis_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/pires_do_rio_go/aeroporto_pires_do_rio_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/posse_go/aeroporto_posse_go.php
http://www.aeroportosdobrasil.com.br/goias_go/sao_miguel_do_araguaia_go/aeroporto_sao_miguel_do_araguaia_go.php
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1.1.5.4 Rodoviárias 

 Os terminais rodoviários de maior importância no estado de Goiás são os do município 

de Goiânia, Anápolis e Itumbiara. A rodoviária de Goiânia, a maior do Estado, possui área 

construída de 40.000 m², conta com trinta e nove empresas, funciona 24 horas por dia e 

atende uma média diária de 40 mil pessoas. Nela encontra-se o Araguaia Shopping, que oferta 

aos usuários 139 lojas de diversos segmentos, incluindo lanchonetes, cinemas, farmácia, 

supermercado e outros. O local também dispõe de mil assentos para espera de embarque e 

desembarque, cinco banheiros, um fraldário, quatorze lanchonetes, uma enfermaria e 

estacionamento com mais de 1.200 vagas para veículos e 300 vagas para motos. Além disso, 

alguns órgãos públicos e entidades estão presentes, dentre eles: Agência Goiana de Regulação, 

Controle e Fiscalização de Serviços (AGR); ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres); 

Juizado de Infância e Juventude; SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social); Secretaria 

do Turismo; Policia Militar do Estado de Goiás; e Vapt Vupt. 

 A Rodoviária de Anápolis movimenta diariamente aproximadamente 9.000 

passageiros, conforme informação da administração local. Do local partem viagens para o 

Centro-Oeste, Sudeste e Norte do Brasil. O estabelecimento conta com mais de cinco 

companhias de ônibus, banheiros, praça de alimentação e lojas que vendem artigos para 

presentes. 

 A rodoviária de Itumbiara também possui um shopping instalado, o Shopping 

Paranaíba, que conta com cinema, restaurantes, academia, lojas, estacionamento, Vapt-vaput, 

área de lazer, cabeleireiros e espaço para eventos. A estimativa da movimentação diária é de 

3.000 passageiros por dia. 

 Uma vez que durante a presente pesquisa não foi possível obter informações primárias 

sobre a geração de resíduos sólidos nos principais terminais rodoviários goianos, os valores 

foram estimados tomando-se como base a média da geração de resíduos das rodoviárias 

paulistas do Tietê (0,03 kg/usuário/dia) e da Barra Funda (0,025 kg/usuário/dia), declaradas no 

PERS/SP (2012), os quais se encontram apresentados na Tabela 37. 

 

Tabela 37 - Estimativa da geração de resíduos sólidos para os principais terminais rodoviários goianos 

Terminal Rodoviário Geração diária de resíduos sólidos (t/dia) 

Goiânia 1,1 

Anápolis 0,2 

Itumbiara 0,08 

TOTAL 1,38 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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 Durante a elaboração do presente estudo também não foi possível identificar a 

existência de Plano de Gerenciamento de Resíduos para os principais terminais rodoviários 

goianos. 

 

1.1.6 Resíduos dos serviços públicos do saneamento básico 

 De acordo com a Lei 12.305 (BRASIL, 2010), são classificados como resíduos dos 

serviços públicos do saneamento básico os gerados nessas atividades, com a exceção dos 

resíduos sólidos urbanos. Neste diagnóstico não foi possível obter informações sobre os 

resíduos gerados no sistema de drenagem urbana. Entretanto, para os resíduos mais 

significativos, ou seja, os gerado nos sistemas de tratamento de água e esgoto, foi utilizado o 

banco de dados da Saneamento de Goiás S.A. (SANEAGO). 

 

1.1.6.1 Resíduos sólidos gerados nas estações de tratamento de água 

 As Estações de Tratamento de Água (ETA) são imprescindíveis para garantir a saúde da 

população, já que a maioria dos mananciais não possui qualidade que atenda ao padrão de 

potabilidade estabelecido pelo Ministério da Saúde. Por outro lado, durante esse processo de 

tratamento, principalmente na limpeza dos filtros e decantadores, são geradas grandes 

quantidades de resíduos, aqui denominados de lodos de ETA, que precisam de destinação 

ambientalmente adequada.  

 Esses lodos, além de conterem, de forma concentrada, as impurezas presentes na água 

bruta (sólidos e microrganismos, por exemplo), também são constituídos por hidróxidos dos 

sais metálicos utilizados no processo de coagulação e por eventuais impurezas presentes 

nesses produtos, de forma que não atendem o padrão de lançamento em corpos hídricos 

estabelecido pela legislação do estado de Goiás, sem tratamento prévio. De acordo com a NBR 

10.004 (ABNT, 2004), os lodos de ETA são classificados como resíduos classe II-A.  

 O estado de Goiás possui, em operação e sob a responsabilidade da empresa estadual, 

Saneamento de Goiás S.A. (SANEAGO), 190 ETA´s. Dessas, foram disponibilizadas informações 

suficientes para a estimativa do volume de lodo gerado em 145 sistemas. Destaca-se que 

embora, constitucionalmente, a responsabilidade pelo saneamento seja das Prefeituras, a 

SANEAGO executa a prestação de serviços de água em 225 sedes municipais, dos 246 

municípios do estado. 

 Além dessas ETA´s, a SANEAGO também opera 48 sistemas cujo abastecimento é 

suprido por manancial subterrâneo, por meio de poços tubulares profundos, e cujo 
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tratamento se atém à simples desinfecção, com geração de lodo desprezível, sendo neste 

diagnóstico considerados sistemas/municípios não geradores de resíduos de serviço de 

saneamento. 

 Por se tratar da empresa que possui a quase totalidade dos contratos de prestação dos 

serviços de água e esgotos no estado, este diagnóstico considera as informações fornecidas 

por essa empresa como representativas do estado de Goiás na quantificação da quantidade de 

resíduos sólidos gerados nos sistemas de tratamento de água.  

 Como a SANEAGO não disponibilizou a quantidade de lodo gerada em cada sistema, 

para este diagnóstico foi utilizada a metodologia proposta por RICHTER (2001), para a 

estimativa da massa de lodo seco gerada em cada uma das ETA, agrupadas por município, para 

os casos em que existe mais de um sistema de tratamento no município. A equação 

recomendada por RICHTER (Equação 1) é a seguinte: 

 

            Equação (1) 

Onde: 
S = massa de sólidos secos precipitada em quilogramas por metro cúbico de água tratada; 
C = cor da água bruta; 
T = turbidez da água bruta, em UNT; 
D = dosagem de coagulante, em miligramas por litro; 

 = Relação entre sólidos suspensos totais e turbidez, variando de 0,5 a 2,0 (adotado o valor de 1,3 

sugerido pelo autor); 
 = Relação estequiométrica na formação do precipitado de hidróxido e dependente do coagulante 

utilizado, sendo de 0,26 para sulfato de alumínio e 0,40 para cloreto férrico, que são os únicos tipos de 
coagulante utilizados pela SANEAGO. 
 

 Assim, foram obtidas informações sobre os mananciais e tipos de tratamento de água 

de todas as ETA mantidas pela SANEAGO. Para cada ETA, foram calculados os volume médios 

de produção de água tratada, baseados nos  dados referentes ao tempo e vazão de operação 

apresentados pela SANEAGO, mês a mês, para o ano de 2013, assim como a quantidade de 

coagulante empregada, em gramas por metro cúbico de água tratada, destacando-se que a 

SANEAGO utiliza sulfato de alumínio e cloreto férrico, dependendo da ETA. Os resultados das 

análises físico-químicas das amostras da água bruta, relativos à cor e turbidez, foram utilizados 

para o cálculo da média anual. 

 De posse dos valores da massa seca por vazão de água tratada, foi utilizada a equação 

2 para calcular a massa de sólidos por unidade de tempo. 

 

                     Equação (2) 
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Onde: 

 = massa de sólidos por unidade de tempo; 

N = rendimento da unidade de processo de tratamento, cujos dados não estavam disponíveis e adotada 
como 100%, conforme indicado na pela mesma bibliografia; 
Q = Vazão de água tratada. 

 

 Após a obtenção da massa de lodo seco por unidade de tempo, para se estimar a 

massa de lodo “fresco”, foi adotado para esses lodos umidade de 95%, conforme CARVALHO 

(2000).  

 Diante do exposto, a massa de sólidos secos removida anualmente, em cada ETA, é 

apresentada na Tabela 38, na qual são também destacadas as massas de lodo”fresco”. 

 

Tabela 38 – Quantidade de lodo gerado de estações de tratamento de água operadas pela Saneamento 
de Goiás S.A., em 2013, por região do estado de Goiás 

Região 

Volume 
médio de 

água 
tratada 
(m³/dia) 

Massa de 
Sólidos 

Removida 
(t/ano) 

Percentual 
da Massa 
de Sólidos 
Removida 

(%) 

Massa de 
Lodo 

Fresco 
(t/ano) 

Percentual 
da Massa 
de Lodo 
Fresco 

(%) 

Relação Lodo 
Fresco/Volume 
médio de água 

tratada 
(%) 

Norte 34.675,63 392,92 1,42 7.858,49 1,42 0,02 

Nordeste 18.343,27 152,02 0,55 3.040,40 0,55 0,02 

Noroeste 30.200,99 366,03 1,32 7.320,67 1,32 0,02 

Centro 109.542,14 5.533,32 20,00 110.666,47 20,00 0,10 

Entorno do Distrito 
Federal 

80.614,34 1.770,45 6,40 35.408,97 6,40 0,04 

Oeste 45.640,84 952,65 3,44 19.053,06 3,44 0,04 

Metropolitana de 
Goiânia 

45.711,48 15.917,12 57,53 318.342,31 57,53 0,70 

Sudeste 6.724,58 52,82 0,19 1.056,45 0,19 0,02 

Sudoeste 99.614,79 1.647,61 5,95 32.952,12 5,95 0,03 

Sul 62.596,74 884,49 3,20 17.689,71 3,20 0,03 

Estado de Goiás 533.664,80 27.669,43 100,00 553.388,64 100,00 0,10 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 Como forma de se verificar a coerência das quantidades de lodo de ETA obtidas neste 

diagnóstico, tomou-se por base as referências apresentadas por Carvalho (2000), em que a 

relação de lodo fresco gerado por volume de água tratada, segundo a AMERICAN WATER 

WORKS ASSOCIATION RESEARCH FOUNDATION & KEURINGSINSTITUUT VOOR 

WATERLEIDINGARTIKELEN, deve estar entre 0,02 a 5%, e pode-se constatar que os valores 

obtidos nas regiões do estado encontram-se entre 0,02 a 0,70, o que valida a metodologia 

adotada.  
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 Analisando-se os resultados e sabendo que esses se referem aos sistemas operados 

pela SANEAGO, pode-se afirmar que a quantidade de lodo fresco gerada no estado de Goiás, 

no ano de 2013, foi de, no mínimo, 553.388 t/ano (cerca de 1.500 t/dia). A quantidade de lodo 

gerada na região metropolitana de Goiânia corresponde a quase 58% de todo o lodo gerado no 

estado, seguida da região centro goiano, com 10% desse total. 

 A destinação desse lodo tem sido, na grande maioria dos casos, o descarte, sem 

tratamento, nos corpos hídricos, com exceção das ETA-Meia Ponte, em Goiânia, e da ETA-Rio 

Verde que possuem sistema de tratamento. 

 Segundo a SANEAGO, os novos projetos prevêem a inclusão do processo de 

tratamento do lodo de ETA, sendo uma exigência legal e cuja orientação este plano se propõe 

a elaborar, de forma a subsidiar as prefeituras na elaboração dos seus planos municipais de 

resíduos sólidos e os prestadores de serviços de saneamento, nos seus planos de 

gerenciamento de resíduos. 

 Por fim, salienta-se que, tantos os municípios cujas informações não foram 

disponibilizadas pela SANEAGO, como os 21 não operados por essa empresa, foram 

considerados neste diagnóstico como sem informações disponíveis. 

 

1.1.6.2 Resíduos sólidos gerados nas estações de tratamento de esgoto 

 A SANEAGO é a empresa estadual responsável pela prestação dos serviços de coleta e 

tratamento dos esgotos sanitários na maioria dos municípios do estado. Segundo informações 

prestadas pela empresa, em 2013, 82 estações de tratamento de esgotos (ETE), distribuídas 

em 73 municípios de diferentes regiões do estado, eram operadas por ela (Tabela 39). 

 

Tabela 39 – Quantidade de estações de tratamento de esgotos sanitários operadas pela Saneamento de 
Goiás S.A. em 2013, por região do estado de Goiás 

Região Número de ETE 
Percentual de sistemas 

implantados (%) 

Norte 6 7,3 

Nordeste 2 2,4 

Noroeste 6 7,3 

Centro 6 7,3 

Entorno do Distrito Federal 16 19,5 

Oeste 10 12,2 

Metropolitana 15 18,3 

Sudeste 3 3,7 

Sudoeste 9 11,0 

Sul 9 11,0 

Estado de Goiás 82 100,0 

Fonte: Adaptado de SANEAGO, 2013. 
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 Os resíduos sólidos considerados neste diagnóstico foram os gerados nas ETE e nas 

Estações Elevatórias, tais como lodos primários e biológico e detritos (areia, lixo, crostas e 

escuma, retidos nas unidades de tratamento preliminar). Segundo informações da SANEAGO, 

esses resíduos são retirados rotineiramente nas atividades de limpeza, a intervalos variáveis 

em função das características locais. Os resíduos gerados nas atividades de desobstrução das 

tubulações não foram considerados por apresentarem quantitativo desprezível.  

 A origem dos detritos se deve ao lixo e óleos indevidamente lançados na rede coletora, 

à areia, muitas das vezes carreada para a rede coletora por lançamento de águas de lavagem 

de quintais e águas pluviais que acessam o sistema coletor de esgotos pelas tampas de poços 

de visitas, ou mesmo o lançamento impróprio de águas pluviais no sistema coletor de esgotos.  

 A maioria dos sistemas de tratamento no estado de Goiás tem como concepção de 

engenharia lagoas de estabilização, cujas unidades retêm em si o lodo gerado no processo e 

cuja vida útil prevê limpezas com intervalos de décadas. Segundo informações da SANEAGO, o 

procedimento de retirada de lodo de lagoas não faz parte das demandas atuais de suas 

atividades operacionais, com exceção da ETE-Cruzeiro do Sul, localizada no município de 

Aparecida de Goiânia, cujo processo aerado associado à sobrecarga da vazão atual de 

tratamento, exige retirada anual de lodo. O volume retirado anualmente é da ordem de 3.440 

m³, encaminhado ao processo de tratamento de lodo da ETE Helio Seixo de Brito, em Goiânia.  

 Para os demais sistemas operados pela SANEAGO em todo o estado e compostos 

apenas de lagoas, a retirada de lodo pode ocorrer, excepcionalmente, para a execução de 

algum reparo na unidade física da lagoa ou de obras de ampliação, se for o caso. 

 Assim, esse volume não é aqui destacado, mas convém salientar que essa não é a 

solução definitiva de destinação do lodo e que não há na empresa um plano elaborado para a 

retirada, transporte e destinação do lodo acumulado nas lagoas de todo o estado. Trata-se de 

uma atividade que não é demandada em grande escala em curto prazo, mas é imperiosa sua 

necessidade de planejamento, pois implicará em elaboração de projetos, execução de obras 

e/ou aquisição de equipamentos podendo repercutir em aumento dos custos e impactar a 

tarifa de água e esgoto no município e mesmo no estado. 

 A Tabela 40 reúne as informações operacionais das estações de tratamentos existentes 

e disponibilizadas pela SANEAGO no estado, destacando-se os volumes gerados de detritos e 

de lodo, e suas destinações adotadas pela empresa, desconsiderado o lodo retido nas lagoas 

de estabilização em todo o estado.  
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Tabela 40 – Volume de resíduos gerados nas estações de tratamento de esgotos operadas pela empresa 
Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO, no ano de 2013, exceto o lodo retido nas lagoas de estabilização 

Região 
Detritos

(1) 

(m³/ano) 
Percentual  

% 

Lodo primário e 
biológico 
(m³/ano) 

Percentual 
% 

Norte 229,44 3,48 14,56 0,04 

Nordeste 81,33 1,23 22,80 0,06 

Noroeste 193,96 2,94 0,00 0,00 

Centro 537,16 8,15 247,00 0,66 

Entorno do Distrito Federal 919,31 13,95 199,74 0,53 

Oeste 469,20 7,12 12,20 0,03 

Metropolitana de Goiânia 1.834,41 27,83 36.696,30 97,58 

Sudeste 107,90 1,64 0,00 0,00 

Sudoeste 1.399,76 21,23 139,15 0,37 

Sul 819,42 12,43 275,50 0,73 

Estado de Goiás 6.591,87 100,00 37.607,25 100,00 

(1) Detritos representam os resíduos oriundos de grades, desarenadores e elevatórias. 
Fonte: Adaptado de SANEAGO, 2013. 

 

 Para a transformação da quantidade medida em volume para massa foram utilizados 

os valores de peso específico de 760 kg/m3 para o material retido na grade e de 1.500 kg/m3 

para a areia removida nos desarenadores, conforme Pereira (2007), e o valor de 950 kg/m3 

para a escuma retida no sistema de tratamento preliminar, conforme Von Sperling (2005). 

Para os lodos foram utilizados pesos específicos entre 1.060 e 1.080 kg/m3 referentes a teores 

de sódio de 25 a 40%. Desta forma, na Tabela 41 encontra-se apresentada a geração de 

resíduos de ETE por região.  

 

Tabela 41 – Estimativa da geração de resíduos sólidos para as estações de tratamento de esgoto 
atualmente existentes e operadas pela empresa Saneamento de Goiás S.A. – SANEAGO 

Região 
Detritos 
(t/dia) 

Lodo 
(t/dia) 

Resíduo total de 
ETE (t/dia) 

Percentual 
(%) 

Norte 1,66 0,04 1,71 1,28 

Nordeste 2,70 0,07 2,76 2,07 

Noroeste 6,05 0,00 6,05 4,53 

Centro 0,30 0,73 1,03 0,77 

Entorno do Distrito Federal 0,64 0,59 1,23 0,92 

Oeste 0,73 0,04 0,77 0,57 

Metropolitana de Goiânia 1,55 106,57 108,12 80,92 

Sudeste 0,38 0,00 0,38 0,29 

Sudoeste 5,67 0,41 6,08 4,55 

Sul 2,65 0,82 3,46 2,59 

Estado de Goiás 22,34 111,28 133,62 100 

Fonte: Adaptado de SANEAGO, 2013. 

 

 Com base nos dados apresentados, que se referem aos sistemas operados pela 

SANEAGO, pode-se afirmar que o volume de resíduos gerados no sistema de esgotos sanitários 
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do estado é de, no mínimo, 6.592 m³/ano de detritos e de 37.607 m³/ano de lodo, sendo a 

região metropolitana de Goiânia a que mais contribui nessa geração. 

 A destinação desses detritos acontece de forma variada pelo porte do sistema, pelo 

tamanho da área disponível para disposição na ETE, pela condição do aterro da cidade de 

receber tais resíduos e mesmo pelo volume gerado, sendo adotada uma das rotas 

apresentadas a seguir: 

 Para os resíduos de grade, caixa de areia e cestos de estações elevatórias de esgotos: 

- Aterro municipal: acúmulo dos resíduos em contêineres e posterior envio ao aterro 

municipal; 

- Área da ETE: disposição no solo, em valas rasas 1,0 a 2,0 m de profundidade, acrescido de 

cal e aterrados. 

 Para os resíduos de poços de sucção de estações elevatórias: 

a) Com limpeza for manual (procedimento adotado para a maioria dos sistemas):  

- Aterro municipal: acúmulo dos resíduos em contêineres e posterior envio ao aterro 

municipal; 

- Área da ETE: transporte para a área da ETE, disposição no solo, em valas rasas 1 a 2m 

de profundidade, acrescido de cal e aterrados; 

b) Com limpeza contratada de caminhões limpa-fossas (maiores cidades, principalmente 

na região metropolitana de Goiânia): 

- Aterro municipal: acúmulo dos resíduos em leitos de secagem e posterior envio ao 

aterro municipal; 

- Área da ETE: transporte para a área da ETE, para disposição no solo, em valas rasas 1 

a 2m de profundidade, acrescido de cal, ou lançamento no sistema de tratamento de 

esgotos, à montante da caixa de areia, seguindo, a partir daí, os procedimentos 

adotados para os resíduos dessa ETE. 

 A ETE Hélio Seixo de Brito, a maior do estado e situada no município de Goiânia, possui 

tratamento do lodo ali gerado e do recebido de outras ETES, quando é o caso. Embora haja um 

convênio da SANEAGO com a Prefeitura de Goiânia para que o lodo possa ser disposto no 

aterro sanitário da capital, todo o lodo tratado é hoje aplicado na recuperação de áreas 

degradadas e plantação de eucaliptos, sendo antes submetido às seguintes fases de 

desaguamento e calagem. Os detritos/areia dessa ETE são destinados ao aterro municipal de 

Goiânia.  
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 A destinação adotada para esses resíduos está em fase de adaptação às exigências 

legais recentes, tanto em Goiás quanto no restante do país, havendo informação da SANEAGO 

de que os novos projetos de engenharia já prevêem unidade desaguadoras de lodo. 

 As maiores dificuldades para a correta destinação dos resíduos no estado podem ser 

destacadas como: 

 Inexistência de aterros sanitários municipais; 

 Passivo ambiental das empresas de saneamento que priorizaram o tratamento da água e 

do esgoto; 

 Altos custos e volumes para solução global e imediata, em contrapartida da exigência da 

universalização dos serviços de água e esgoto; 

 Necessidade de recursos não onerosos para esse acréscimo de processos, de forma a não 

impactar a tarifa; 

 Necessidade de se definir em conjunto, prestador de serviço e órgão ambiental, soluções 

gradativas e compatíveis com as realidades locais. 

 Este plano estadual, ora em elaboração, pretende indicar alternativas de solução para 

esses resíduos, o que facilitará às prefeituras a elaboração de seus planos municipais de 

resíduos sólidos e também poderá subsidiar os prestadores de serviço de saneamento na 

elaboração de seus planos de gerenciamento de resíduos. 

 

1.1.7 Resíduos agrossilvopastoris 

De acordo com a Lei no 12.305, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos 

(BRASIL, 2010), são classificados como resíduos agrossilvopastoris aqueles gerados nas 

atividades agropecuárias e silviculturais, além dos insumos utilizados nestas atividades. 

Embora a avaliação dos resíduos gerados no setor seja dificultada pela falta de informações 

sistematizadas e atualizadas e de normativas específicas para alguns resíduos, apresenta-se a 

seguir a estimativa de geração para o estado de Goiás, com exceção dos insumos 

farmacêuticos veterinários, para os quais não foram encontrados dados que permitissem sua 

quantificação. 

 
1.1.7.1 Resíduos inorgânicos 

 
a)Embalagens de agrotóxicos 

 De acordo com os dados declarados nos questionários pelos municípios, existem 

no estado 62 locais para entrega das embalagens vazias de agrotóxicos (Tabela 42), 
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concentrados em apenas 25% dos municípios goianos (Figura 29), com destaque para o centro-

sul do estado. 

 
Tabela 42 – Locais de recebimento de embalagens de agrotóxicos declarados pelos municípios, por 

região do estado 

Região 
Total de 

municípios por 
região 

Número de 
municípios que 

prestaram 
informação 

Existência de local para 
entrega das embalagens 

de agrotóxicos 

Sim Não 

Norte Goiano 26 21 3 18 

Nordeste Goiano 20 17 0 17 

Noroeste Goiano 13 13 2 11 

Centro Goiano 31 30 9 21 

Entorno do Distrito Federal 19 16 4 12 

Oeste Goiano 43 39 12 27 

Metropolitana de Goiânia 20 19 7 12 

Sudeste Goiano 22 21 4 17 

Sudoeste Goiano 26 24 9 15 

Sul Goiano 26 25 12 13 

TOTAL 246 225 62 163 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 
Figura 29 – Distribuição percentual dos municípios goianos que declararam possuir local de entrega de 

embalagens de agrotóxicos 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 
 Uma vez que não foi possível realizar visitas in loco para avaliar as condições dos 

locais de recebimento declarados pelos municípios, no que diz respeito, por exemplo, ao 

atendimento às normas, foram adotados os dados disponibilizados pelo Instituto Nacional de 

Processamento de Embalagens Vazias (INPEV).  

Segundo dados apresentados pelo INPEV (2014), no ano de 2013 foram devolvidos às 

unidades de recebimento localizadas no estado de Goiás cerca de 4.500 toneladas de 
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embalagens vazias de defensivos agrícolas. De acordo com a citada fonte, o aumento na 

quantidade total de embalagens vazias de defensivos agrícolas devolvidas no estado entre os 

anos de 2012 e 2013 foi de 12,3%. 

A coleta das embalagens de agrotóxicos é realizada em locais de recebimento 

distribuídos pelo estado de Goiás (Figura 30) e divididos em 14 postos de coleta e 8 centrais de 

recebimento localizados nos seguintes municípios (INPEV, 2014): 

 Postos de coleta: Acreúna, Anápolis, Bom Jesus de Goiás, Catalão, Ceres, Chapadão do 

Céu, Cristalina, Iporá, Itaberaí, Itumbiara, Piracanjuba, Santa Helena de Goiás, 

Vianópolis e Vicentinópolis; 

 Centrais de recebimento: Goianésia, Goiânia, Jataí, Luziânia, Mineiros, Morrinhos, 

Quirinópolis, Rio Verde. 

 
Figura 30 – Locais de recebimento de embalagens de agrotóxicos no estado de Goiás 

 
Fonte: Modificado de INPEV, 2014. 
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O transporte dessas embalagens da propriedade rural até o local de recebimento é de 

responsabilidade do produtor rural. Já a retirada das embalagens devolvidas às unidades de 

recebimento é de responsabilidade do INPEV, que representa as indústrias fabricantes nesse 

processo, e encaminha as mesmas para a destinação. Tal procedimento atende ao disposto na 

Lei no 9.974 que determina a responsabilidade compartilhada no recolhimento de embalagens 

de defensivos agrícolas (BRASIL, 2000). 

A destinação dada às embalagens corretamente lavadas é a reciclagem e tem destinos 

diversos, dependendo do tipo de material do qual é feita a embalagem. Aquelas que não se 

enquadram nesta categoria, ou seja, que não podem ser recicladas, são encaminhadas para 

incineração (INPEV, 2014). 

Observa-se que embora o percentual de embalagens potencialmente recicláveis seja 

de 95%, segundo dados publicados pelo INPEV (2014), no ano de 2013 apenas 89,1% de um 

total de 4.500 toneladas de embalagens devolvidas no estado de Goiás foram devidamente 

lavadas no momento da aplicação do produto na lavoura e, portanto, encaminhadas para 

reciclagem. O restante das embalagens devolvidas (10,9%) corresponde a embalagens não 

laváveis ou que não foram corretamente lavadas pelos agricultores, sendo, então, 

encaminhadas à incineração.  

Por fim, ressalta-se que os quantitativos apresentados acima correspondem a massa 

coletada e não precisamente à gerada. 

 

b) Embalagens de fertilizantes 

Segundo dados da Associação Nacional para Difusão de Adubos (ANDA, 2012), o 

consumo de fertilizantes no Brasil no ano de 2012 foi superior a 29,5 milhões de toneladas. O 

estado de Goiás ocupou a 6a colocação no ranking nacional, consumindo 8,9% do total 

brasileiro, o que representou mais de 2,6 milhões de toneladas. 

Apesar da forte demanda existente por fertilizantes no Brasil, as embalagens desse 

produto não estão sujeitas a uma legislação específica que incentive sua destinação correta e, 

portanto, estatísticas sobre este assunto são praticamente inexistentes. 

Segundo Rosseto e Sambuichi (2011), os fertilizantes são, normalmente, 

comercializados em sacarias de 50 kg e big bags de 1 a 1,5 toneladas. Assim, de acordo com os 

autores, a estimativa da geração de embalagens de fertilizantes pode ser feita com base nas 

seguintes considerações: 
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 Determinação da média de aplicação de fertilizantes por hectare (para o ano de 2010, 

a média nacional calculada foi de 74 kg/ha); 

 Propriedades com áreas menores que 10 hectares utilizam exclusivamente sacarias de 

50 kg; 

 Propriedades com áreas entre 10 e 100 hectares utilizam 50% de sacarias com 50 kg e 

50% de big bags de 1,5 t (os autores consideraram, nesta estimativa, o big bag de 

maior capacidade); 

 Propriedades acima de 100 hectares utilizam apenas big bags de 1,5 t. 

No estado de Goiás, de acordo com França, Del Grossi e Marques (2009), foram 

incluídos no último censo agropecuário realizado em 2006 pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), 135.683 estabelecimentos agropecuários que ocupavam, juntos, 

um total de 25.683.548 ha (Tabela 43). 

 

Tabela 43 – Área dos estabelecimentos rurais goianos, segundo o estrato de áreas (2006) 

 
Fonte: Modificado de França, Del Grossi e Marques (2009). 

 

 Considerando-se que, em 2012, foram consumidas no estado de Goiás 2.628.793 

toneladas de fertilizantes (ANDA, 2012) e que o último censo agropecuário indicou uma área 

total de 25.683.548 hectares para os estabelecimentos rurais goianos, obtém-se uma média de 

aplicação de 102 kg de fertilizante por hectare. 

 Com base nos dados e considerações apresentados pelos autores citados acima, 

estima-se que o número de embalagens geradas no estado de Goiás seja superior a 4.766.850 

unidades, conforme apresentado na Tabela 44. 
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Tabela 44 – Estimativa da geração de embalagens de fertilizantes para o estado de Goiás 

Distribuição das 
propriedades por 

grupos de área 

Área dos 
estabelecimentos 

(hectares) 

Consumo 
estimado de 
fertilizantes 
(toneladas) 

Estimativa da geração de 
embalagens de 

fertilizantes 
(unidades/ano) 

Estimativa da 
geração de 

embalagens de 
fertilizantes (%) 

Menos de 10 ha 111.343 11.357 
Em sacarias 
de 50 kg 

227.140 4,8 

10 a menos de 
100 ha 

2.840.569 289.738 

Em sacarias 
de 50 kg 

2.897.380 60,8 

Em big bags 
de 1,5 t 

96.579 2,0 

100 a menos de 
1.000 ha 

10.691.762 1.090.560 
Em big bags 
de 1,5 t 

727.040 15,3 

1.000 ha e mais 12.039.873 1.228.067 
Em big bags 
de 1,5 t 

818.711 17,1 

Total 25.683.548 2.619.722  4.766.850 100 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 Considerando-se que os pesos unitários médios das sacarias de 50 kg e dos big bag’s 

de 1,5 t sejam de 70 g e 3 kg, respectivamente, conforme informado pela empresa Navarro, 

localizada no município de Campinas/SP (informação verbal), pode-se obter uma estimativa do 

quantitativo gerado desses itens. Desta forma, com base nos valores já apresentados na 

Tabela 44, estima-se que as embalagens de sacarias de 50 kg resultem em uma geração de 

0,60 t/dia de resíduos e os big bag’s em 13,5 t/dia, o que perfaz um total estimado para esses 

resíduos de 14,1 t/dia. 

 Observa-se que, embora o cálculo apresentado na Tabela 44 seja apenas uma 

estimativa, já que os dados referentes à área dos estabelecimentos rurais foram coletados 

durante o último censo agropecuário realizado pelo IBGE em 2006, é possível ter-se uma 

dimensão do impacto que as embalagens de fertilizantes podem provocar se não destinadas 

da forma adequada. 

 

1.1.7.2 Resíduos orgânicos 

Os resíduos orgânicos que compõem os denominados resíduos agrossilvopastoris 

podem ser gerados nas seguintes atividades: agrícola (cultivo e colheita), criações pecuárias e 

florestais. 

 Embora saiba-se que a quantidade de resíduos orgânicos gerados nas atividades de 

cultivo e colheita seja significativa, não foram encontrados dados ou estudos que permitam 

quantificar essa fração. Esses resíduos, em sua maioria, permanecem no mesmo lugar onde 

foram gerados, pois são normalmente utilizados como adubo orgânico a fim de enriquecer o 

solo para as futuras plantações. Esta forma de aproveitamento é de fundamental importância 
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na manutenção de aspectos importantes do solo, preservando assim sua qualidade. A coleta e 

o transporte internos são feitos pelo próprio produtor rural. 

Desta forma, apresentam-se, neste estudo, dados referentes às estimativas de 

resíduos orgânicos oriundos de produtos madeireiros e de dejetos das principais criações 

pecuárias do estado de Goiás. 

 
a) Resíduos florestais 

A produção da extração vegetal e da silvicultura em Goiás, segundo a Secretaria de 

Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN, 2010), se resume, basicamente, à produção 

madeireira. Analisando-se a produção madeireira no estado divulgada por IBGE (2012) e 

apresentada na Tabela 45, observa-se que a produção do carvão vegetal é proveniente, em 

sua maior parte, de florestas nativas. Já a maior participação da silvicultura na produção de 

lenha e madeira em tora deve-se tanto ao crescimento da demanda desses produtos por parte 

das indústrias afins quanto a maior fiscalização exercida pelos órgãos ambientais. 

 
Tabela 45 - Quantidade produzida dos produtos da extração vegetal e silvicultura em Goiás (2012) 

Produtos 
Quantidade produzida 

Total 
Extração vegetal Silvicultura 

Carvão vegetal (t) 25.928 1.702 27.630 

Lenha (m³) 510.194 2.217.710 2.727.904 

Madeira em tora (m³) 12.561 236.045 248.606 

Fonte: Adaptado de IBGE (2012). 

 
 Para estimar o quantitativo de resíduos gerados na cadeia produtiva florestal, com o 

objetivo de subsidiar a elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos, IPEA (2012a) 

considerou apenas os resíduos oriundos da produção de madeira em toras, gerados nas 

seguintes etapas da cadeia produtiva: colheita florestal (resíduo florestal lenhoso) e no 

processamento mecânico da madeira. De acordo com o mencionado estudo, os resíduos 

lenhosos, que se referem à madeira que foi produzida, mas não foi retirada para ser 

consumida, representam aproximadamente 15% da produção de madeira provinda de 

florestas plantadas (silvicultura) e 65% da madeira de florestas naturais (extrativismo). Já a 

transformação inicial da tora em matéria-prima incorre em uma perda média de 45% para 

florestas plantadas e 17,5% para florestas naturais, sendo estes percentuais os valores 

utilizados para o cálculo da geração de resíduos no processamento mecânico da madeira. 

 Desta forma, considerando-se os dados e informações disponibilizados por IBGE (2012) 

e IPEA (2012a), foi estimada a geração de resíduos provenientes da produção de madeira em 

toras no estado de Goiás para o ano de 2012 (Tabela 46). 
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Tabela 46 - Quantidade estimada de resíduos gerados no processo produtivo de madeira em toras no 

estado de Goiás (2012) 

Produção de madeira 
em toras (m³/ano) 

Tipo de resíduo 

Estimativa da geração de 
resíduos por setor 

(m³/ano) 

Estimativa da 
geração total 
de resíduos 

(m³/ano) 
Extração 
vegetal 

Silvicultura 
Extração 
vegetal 

Silvicultura 

12.561 236.045 
Resíduo de colheita florestal 8.164,65 35.406,75 43.571,4 

Resíduo do processamento 
mecânico da madeira 

2.198,18 106.220,25 108.418,43 

   10.362,83 141.627 151.989,83 

Fonte: IBGE, 2012; IPEA, 2012a. 

 

Para a transformação do volume de resíduos de colheita florestal e do processamento 

mecânico da madeira em massa, foram utilizados, respectivamente, pesos específicos médios 

de 275 e 380 kg/m3, conforme dados publicados por Opção verde – resíduos florestais (2014). 

 

b) Dejetos gerados pelas principais criações pecuárias 

Com relação à geração de dejetos pelas principais criações pecuárias – aves, bovinos, e 

suínos, é importante observar que, conforme salienta IPEA (2012a), a grande maioria da 

criação de bovinos de corte ocorre em sistema extensivo, ficando, assim, os dejetos dispostos 

nos campos onde são criados. Já no caso dos rebanhos de bovinos de leite, suínos e aves, 

pode-se considerar que estas criações se dão, na maioria dos casos, em sistemas confinados 

ou semiconfinados. 

 Segundo dados do IBGE (2012), Goiás ocupou a terceira posição no ranking nacional de 

bovinos em 2012 com 10,4% do efetivo total brasileiro. Com relação às participações relativas 

do estado no efetivo de suínos; galos, frangas, frangos e pintos; e galinhas, os percentuais 

obtidos no referido ano foram de 5,2%, 4,7% e 5,2%, respectivamente. Na Tabela 47 

encontram-se apresentados os efetivos destas criações por cabeças. 

 

Tabela 47 - Efetivo dos principais rebanhos do estado de Goiás (2012) 

Rebanhos de grande porte Quantidade (cabeças) 

Bovinos 22.045.776 

Rebanhos de médio porte Quantidade (cabeças) 

Suínos 2.016.444 

Rebanhos de pequeno porte Quantidade (cabeças) 

Galos, frangas, frangos e pintos 48.272.713 

Galinhas 11.152.013 

Fonte: IBGE, 2012. 
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Associado ao incremento do rebanho animal ocorre, também, o aumento da 

quantidade de dejetos. Segundo relatório publicado por IPEA (2012a), utilizando apenas os 

dados do tamanho do rebanho e peso dos animais no período de abate para o cálculo da 

geração de dejetos, a quantidade gerada estaria sendo superestimada. Desta forma, de acordo 

com a referida publicação, foi desenvolvida uma metodologia específica para estimar, de 

forma mais apropriada, a quantidade de dejetos gerados. Na Tabela 48 encontram-se 

apresentados os valores obtidos pelo citado estudo para a geração de dejetos por tipo de 

criação. 

 

Tabela 48 – Estimativa de geração de dejetos por tipo de rebanho 

Rebanho Geração de dejetos estimada por cabeça 

Aves 

Frango de corte (exportação) 1,84 kg/cabeça.ano 

Frango de corte (mercado interno) 4,19 kg/cabeça.ano 

Galinhas (postura) 56,41 kg/cabeça.ano 

Bovinos 

Vacas ordenhadas 38,7 kg/cabeça.dia 

Bovinos de corte 
Boi e vaca 21,75 kg/cabeça.dia 

Novilhos  9,66 kg/cabeça.dia 

Suínos 1,47 kg/cabeça.dia 

Fonte: Adaptado de IPEA, 2012a. 

 

 Segundo o relatório publicado pela Associação Brasileira dos Produtores e 

Exportadores de Frangos (ABEF, 2013), no ano de 2012 o Brasil foi o terceiro maior produtor 

de carne de frango. Da produção total de frangos do país, 69% foram destinados ao consumo 

interno e 31% para exportações. A participação do estado de Goiás neste ano, no total 

exportado, foi de 5,25%.  

Desta forma, considerando-se os percentuais informados por ABEF (2013) e que, no 

ano de 2012, o efetivo brasileiro de frangos de corte foi de 1.032.038.992 cabeças e o rebanho 

goiano foi de 48.272.713 unidades (IBGE, 2012), estima-se que em Goiás cerca de 16.796.435 

unidades de frango de corte foram exportados e 31.476.278 unidades foram destinadas ao 

mercado interno. 

 Ainda conforme IBGE (2012), a relação vacas ordenhadas/efetivo bovino para o estado 

de Goiás foi de 12,2%, resultando num total de 2.692.841 vacas ordenhadas. Não foram 

encontrados dados referentes ao número de novilhos e bois e vacas para o ano de 2012; desta 

forma, utilizou-se o percentual apresentado por IPEA (2012a) para a região Centro Oeste, 

referente ao ano de 2009 – 10,51% do rebanho de bovinos de corte da época era constituído 

por novilhos. 
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 Com base nas considerações e dados apresentados acima, fez-se uma estimativa de 

geração de dejetos pelos principais rebanhos do estado de Goiás para o ano de 2012 – Tabela 

49. 

 

Tabela 49 – Estimativa da geração de dejetos por tipo de rebanho para o estado de Goiás (2012) 

Rebanho 
Quantidade 

(cabeças) 

Geração de 
dejetos 

estimada por 
cabeça (kg/ano) 

Geração de 
dejetos 

estimada por 
rebanho (t/ano) 

Percentual 
(%) 

Aves 

Frango de corte 
(exportação) 

16.796.435 1,84 30.905 0,02 

Frango de corte 
(mercado interno) 

31.476.278 4,19 131.886 0,06 

Galinhas (postura) 11.152.013 56,41 629.085 0,31 

Bovinos 

Vacas ordenhadas 2.692.841 14.126 38.039.072 18,58 

Bovinos 
de corte 

Boi e vaca 19.728.765 7.939 156.626.665 76,51 

Novilhos  2.317.011 3.526 8.169.781 3,99 

Suínos 2.016.444 537 1.082.830 0,53 

Total   204.710.224 100 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

1.1.8 Resíduos de mineração 

 De acordo com a lei 12.305 (BRASIL, 2010), são classificados como resíduos de 

mineração aqueles gerados nas atividades de pesquisa, extração ou beneficiamento de 

minérios. Segundo dados do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a 

produção mineral do estado de Goiás concentra-se em sete municípios (Figura 31), 

responsáveis por 89,7% do valor comercializado, e o restante, 10,3%, é proveniente de outros 

123 municípios do estado e do Distrito Federal (SILVA, 2012). 

 No Quadro 2 encontram-se apresentadas as principais mineradoras do estado e seus 

respectivos minérios. 
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Figura 31 - Goiás e Distrito Federal: participação no produto mineral, por município – 2010 

 

 
Fonte: RAL/Superintendência do DNPM-GO/DF apud Silva (2012). 

 

Quadro 2 – Localização das principais mineradoras do estado de Goiás e seus respectivos minérios 

Mineradora Município 
Região do estado de 

Goiás 
Principal minério 

extraído 

Negócio Serra Grande Crixás Norte Ouro 

Mineradora Yamana Gold Alto Horizonte Norte Ouro e sulfeto de cobre 

Anglo American Brasil e 
Votorantim Metais 

Niquelândia Norte Níquel 

Sama Minaçu Norte Amianto 

Anglo American Brasil Barro Alto de Goiás Centro Níquel 

Anglo American Brasil Ouvidor Sudeste Nióbio e fosfato 

Anglo American Brasil Catalão Sudeste Nióbio e fosfato 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

É importante ressaltar que na atividade de mineração, grandes quantidades de 

materiais são movimentadas gerando dois tipos principais de resíduos sólidos: os estéreis e os 

rejeitos. Os estéreis representam os materiais escavados, gerados pelas atividades de extração 

ou lavra no decapeamento da mina, não têm valor econômico e ficam geralmente dispostos 

em pilhas. Os rejeitos são os resíduos resultantes dos processos de beneficiamento a que são 

submetidas as substâncias minerais (IPEA, 2011b). 
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 Não existe um controle sistemático sobre a quantidade de estéreis gerados em escala 

nacional, no entanto, conforme IPEA (2011b), os resíduos sólidos da mineração são 

compostos, em média, por 75% de estéril e 25% de rejeito. Para estimativa da quantidade 

desses resíduos gerados no estado de Goiás, foi utilizada a produção das principais substâncias 

minerais beneficiadas no estado no ano de 2010 (SEGPLAN, 2013b) e os percentuais médios de 

rejeitos fornecidos por IPEA (2011b) e SAMA (2014) para os diferentes minérios (Tabela 50).  

 

Tabela 50 - Estimativa da geração de resíduos sólidos para as principais substâncias minerais no estado 
de Goiás no ano de 2010 

Substâncias 
minerais 

Produção 
(t/dia) 

Percentual 
médio de rejeito 

da matéria-
prima (%) 

Geração 
estimada de 

rejeito 
(t/dia) 

Geração 
estimada de 

estéril 
(t/dia) 

Geração 
total 

estimada de 
resíduos 
(t/dia) 

Calcário 12.766 11,2 1.610 4.830 6.440 

Fosfato 7.052 83,4 35.432 106.297 141.729 

Amianto 828 92 10.745 32.236 42.981 

Cobre 201 97,7 8.545 25.635 34.180 

Ouro 0,034 99,99 340 1.020 1.360 

Níquel 111 98,4 6.816 20.447 27.263 

Nióbio 17 97,2 592 1.776 2.368 

Total 20.975,034  64.080 192.241 256.321 

Fonte: Modificado de Segplan, 2013b; IPEA, 2011b e Sama, 2014. 

 

1.1.9 Resíduos sólidos domiciliares da zona rural 

 A zona rural apresenta diversas fontes potenciais de geração de resíduos sólidos, as 

quais dependem das atividades realizadas em suas dependências. 

A composição dos resíduos sólidos domiciliares rurais (RSDR) cada vez mais se 

assemelha a dos resíduos urbanos, devido, muitas vezes, à proximidade das comunidades 

rurais a centros urbanos, além de hábitos e bens de consumo contemporâneos inseridos por 

toda a sociedade. Antes, os RSDR eram compostos essencialmente por restos orgânicos, mas 

atualmente, verifica-se um volume crescente de frascos, sacos plásticos, pilhas, pneus, 

lâmpadas, aparelhos eletroeletrônicos, etc.. Nota-se, também, uma forte tendência de 

aumento da quantidade de RSDR, a qual se associa à facilidade e ao consumo de energia 

elétrica em zonas rurais (Schneider et al., 2006). 

 Em todo o país observa-se a inexistência de inventário estadual de RSDR, devido, 

principalmente, às dificuldades de levantamento de campo. Conforme Schneider et al (2006), 

além da questão geográfica e da distância das propriedades, a carência de planejamento, a 

ausência de percepção e/ou participação efetiva das comunidades rurais também tem 
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contribuído para a falta de informações. Em Goiás, a situação não é diferente, havendo 

carência geral de informações oficiais sistematizadas sobre o assunto.  

 Conforme Rosseto e Sambuichi (2011), mesmo não havendo um diagnóstico completo 

dos RSDR, estudos pontuais em diferentes regiões do país comprovam que as propriedades 

rurais contemporâneas apresentam características de consumo e produção de resíduos 

semelhantes aos centros urbanos. 

 Diante do exposto, para a estimativa da geração diária de RSDR dos municípios 

goianos, utilizou-se o menor valor de geração per capita de RSU projetado para os mesmos, ou 

seja, 0,46 kg/hab/dia. Este per capita foi multiplicado pela população rural fornecida por IBGE 

(2010). Ressalta-se que no Plano Nacional de Resíduos Sólidos é estimada geração per capita 

de RSDR de 0,44 kg/hab/dia. Desta forma, estima-se para Goiás uma produção aproximada de 

268 t/dia de RSDR. Na Tabela 51 encontra-se apresentada a estimativa de geração diária de 

RSDR para as diferentes regiões de Goiás. 

 

Tabela 51 – Estimativa da geração diária de resíduos sólidos domiciliares rurais para as regiões do 
estado de Goiás 

Região 
Estimativa da geração diária 

(t/dia) 
Percentual do total gerado no 
estado de Goiás por região (%) 

Norte Goiano 30,08 11,21 

Nordeste Goiano 26,97 10,05 

Noroeste Goiano 14,19 5,29 

Centro Goiano 27,16 10,12 

Entorno do Distrito Federal 49,60 18,48 

Oeste Goiano 32,91 12,26 

Metropolitana de Goiana 19,81 7,38 

Sudeste Goiano 20,22 7,53 

Sudoeste Goiano 26,45 9,85 

Sul Goiano 21,01 7,83 

Estado de Goiás 268,40 100 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 Com relação à composição dos RSDR, é natural esperar que sua fração orgânica seja 

maior que a dos RSU, já que se trata de uma região menos desenvolvida e industrializada. Uma 

vez que o percentual médio de matéria orgânica dos RSU gerados em Goiás é de 60%, estima-

se, que, no mínimo, os RSDR apresentem esse valor. 

Segundo o IBGE (2010), a coleta dos RSDR no estado de Goiás cobre apenas 27,% dos 

domicílios. A ineficiência no trato dos resíduos sólidos domiciliares da zona rural também é 

refletida nas práticas de destinação, onde aproximadamente 70% dos domicílios rurais 
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queimam ou enterram na propriedade, 1,7% jogam em terrenos baldios e logradouros e 0,9% 

usam outros destinos (IBGE, 2010). 

 

1.1.10 Resíduos sólidos sujeitos à logística reversa 

De acordo com a Lei nº 12.305, a logística reversa é um mecanismo de 

desenvolvimento econômico e social que visa por meio de uma série de ações, viabilizar a 

coleta e a devolução dos resíduos sólidos ao setor fabril, para que os mesmos sejam 

reaproveitados em novos ciclos produtivos, que podem ser os mesmos de sua origem ou 

outros, ou diferente destinação final ambientalmente adequada (BRASIL, 2010).  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) determina como responsáveis pelo ciclo 

de vida dos produtos e pela implementação de sistemas de logística reversa os fabricantes, 

importadores, distribuidores e comerciantes de agrotóxicos e suas embalagens; 

eletroeletrônicos e seus componentes; lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio 

e de luz mista; óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens; pneus e; pilhas e baterias. Na 

Tabela 52 encontra-se apresentado o número de municípios que realizam a coleta de resíduos 

sujeitos à logística reversa na região Centro Oeste. 

 

Tabela 52 - Número de municípios da região centro oeste que executam coleta de resíduos especiais, 
por terceiros e pela prefeitura – 2010 

Centro Oeste 

Número de 
municípios que 
responderam a 

pesquisa 

Coleta de 
pneus velhos 

Coleta de 
pilhas e 
baterias 

Coleta de 
lâmpadas 

fluorescentes 

Coleta de 
eletrônicos 

Terc. Pref. Terc. Pref. Terc. Pref. Terc. Pref. 

Goiás 15 1 9 0 0 0 4 0 0 
Mato 

Grosso do 
Sul 

7 0 4 0 0 0 0 0 0 

Mato 
Grosso 

8 1 0 0 0 0 0 0 0 

Distrito 
Federal 

1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 31 2 14 0 0 0 4 0 0 

Fonte: SNIS, 2010 apud IPEA, 2012c. 

 

a) Pneus 

De acordo com o Departamento Nacional de Trânsito, no mês de dezembro de 2013 o 

estado de Goiás possuía uma frota total de 3.169.088 veículos (DENATRAN, 2013). Segundo 

Lagarinhos (2011), deve-se considerar a geração de um pneu inservível por ano por veículo 

licenciado. Com isso, estima-se que o estado de Goiás tenha gerado cerca de 3.169.088 pneus 
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inservíveis no ano de 2013, o que representa 3,88% do total de pneus inservíveis gerados no 

Brasil neste mesmo ano, que foi de 81.600.729 de pneus inservíveis. 

As metas para a reciclagem estipuladas pelos importadores e fabricantes de pneus 

inservíveis, entre os anos de 2002 e 2011 são apresentadas na Tabela 53. 

 
Tabela 53 - Metas para reciclagem de pneus (fabricantes e importadores) 

Ano Pneus produzidos no país ou importados novos Fator para reciclagem 

2002 4 pneus produzidos  = 1 pneu inservível reciclado 0,25 

2003 4 pneus produzidos  = 2 pneus inservíveis reciclados 0,50 

2004 4 pneus produzidos  = 4 pneus inservíveis reciclados 1,00 

2005 4 pneus produzidos  = 5 pneus inservíveis reciclados 1,25 

2006 4 pneus produzidos  = 5 pneus inservíveis reciclados 1,25 

2007 4 pneus produzidos  = 5 pneus inservíveis reciclados 1,25 

2008 4 pneus produzidos  = 5 pneus inservíveis reciclados 1,25 

2009 

4 pneus produzidos  = 5 pneus inservíveis reciclados, 
até o 3º trimestre de 2009. Com a aprovação da 
Resolução nº 416/2009, para cada pneu colocado no 
mercado de reposição, 1 pneu inservível deve ser 
reciclado. 

1,25 (até o 3º trimestre). A partir 
do 3º trimestre, 1 pneu vendido 
no mercado de reposição = 1 
pneu inservível reciclado 

2010 
1 pneu vendido no mercado de reposição = 1 pneu 
inservível reciclado. 

1 pneu vendido no mercado de 
reposição = 1 pneu inservível 
reciclado 

2011 
1 pneu vendido no mercado de reposição = 1 pneu 
inservível reciclado. 

1 pneu vendido no mercado de 
reposição = 1 pneu inservível 
reciclado. 

Fonte: Brasil, 2008; Brasil, 2009 apud Lagarinhos, 2011. 

 
Conforme informações prestadas pelos municípios goianos por meio de questionário 

(Tabela 54), em pelo menos 54% dos municípios há um sistema diferenciado para o 

recolhimento dos pneus inservíveis (Figura 32). 

 
Tabela 54 – Municípios goianos que declararam possuir coleta diferenciada de pneus inservíveis, por 

região do estado 

Região 
Total de municípios 

por região 

Número de 
municípios que 

prestaram 
informação 

Existência de coleta 
diferenciada para pneus 

Sim Não 

Norte Goiano 26 21 18 3 

Nordeste Goiano 20 17 5 12 

Noroeste Goiano 13 13 5 8 

Centro Goiano 31 30 14 16 

Entorno do Distrito Federal 19 16 10 6 

Oeste Goiano 43 40 19 21 

Metropolitana de Goiânia 20 18 15 3 

Sudeste Goiano 22 21 16 5 

Sudoeste Goiano 26 24 13 11 

Sul Goiano 26 25 19 6 

TOTAL 246 225 134 91 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 32 – Percentual dos municípios goianos que declararam possuir coleta diferenciada de pneus 
inservíveis 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Segundo a Resolução nº 416 (CONAMA, 2009), municípios com mais de 100 mil 

habitantes são obrigados a possuírem pontos de recebimentos de pneus inservíveis. Até o ano 

de 2011 existiam 1.894 pontos de coleta desses resíduos no país, sendo que 1.376 são locais 

de recebimentos em municípios do porte mínimo exigido pelo CONAMA (IPEA, 2012c). 

De acordo com os dados da Reciclanip (2014), o estado de Goiás possui 33 municípios 

com pontos de coleta de pneus inservíveis cadastrados por importadores e fabricantes de 

pneus, localizados nos seguintes municípios: 

 Águas Lindas de Goiás; Alexânia; Anápolis; Aparecida de Goiânia; Aragarças; Bonópolis; 

Catalão; Ceres; Formosa; Goianésia; Goiânia; Goiatuba; Hidrolândia; Itapuranga; 

Itumbiara; Jaraguá; Jataí; Luziânia; Mineiros; Mundo Novo; Niquelândia; Nova Crixás; 

Novo Planalto; Paranaiguara; Porangatu; Porteirão; Quirinópolis; Rio Verde; São 

Miguel do Araguaia; São Simão; Uruaçu; Valparaíso de Goiás; Vianópolis.  

 

Na Figura 33 encontram-se apresentados os municípios do estado de Goiás que 

possuem pontos de coleta de pneus inservíveis. 
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Figura 33 – Localização dos municípios goianos que possuem pontos de coleta de pneus inservíveis 
cadastrados pela Reciclanip 

 
Fonte: Adaptado de RECICLANIP, 2014. 

 

 Embora grande parte dos resíduos sejam aproveitados corretamente (Tabela 55), 25% 

dos municípios declararam ainda encaminhar estes resíduos para os locais de disposição final 

de RSU (Figura 34), o que contraria o disposto na Resolução no 416 (CONAMA, 2009). 
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Tabela 55 – Formas de destinação de pneus inservíveis declaradas pelos municípios, por região 

Região 
Total de 

municípios 
por região 

Número de 
municípios 

que 
prestaram 
informação 

Destinação dada aos pneus 

Lixão Aterro Aproveitamento 
Mais de 1 

destinação 
Outras 

Norte Goiano 26 20 3 0 17 0 0 

Nordeste 
Goiano 

20 11 5 0 6 0 0 

Noroeste 
Goiano 

13 11 5 0 4 1 1 

Centro 
Goiano 

31 28 11 2 11 0 4 

Entorno do 
Distrito 
Federal 

19 12 2 0 10 0 0 

Oeste Goiano 43 32 16 0 16 0 0 

Metropolitana 
de Goiânia 

20 15 0 2 13 0 0 

Sudeste 
Goiano 

22 19 3 1 15 0 0 

Sudoeste 
Goiano 

26 22 7 2 11 1 1 

Sul Goiano 26 23 3 0 18 1 1 

TOTAL 246 193 55 7 121 3 7 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Figura 34 – Distribuição percentual das formas de destinação de pneus inservíveis declaradas pelos 
municípios goianos 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

A Resolução nº 416 (CONAMA, 2009) conceitua como destinação ambientalmente 

adequada de pneus inservíveis os métodos em que os pneus são descaracterizados de sua 
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forma original, e seus componentes são reaproveitados, reciclados ou processados utilizando-

se técnicas aceitas pelos órgãos ambientais competentes, de modo a se observar a legislação 

vigente e as normas operacionais para que não haja riscos ou danos à saúde pública e a 

segurança, e que minimize os impactos ambientais gerados. 

As tecnologias de destinação ambientalmente adequadas para os pneus foram 

(IBAMA, 2012):  

 Coprocessamento: Utilização dos pneus inservíveis em fornos de clínquer como 

substituto parcial de combustíveis e como fonte de elementos metálicos;  

 Laminação: Processo de fabricação de artefatos de borracha;  

 Reciclagem: Processo industrial de fabricação de borracha moída, em diferentes 

granulagens, com separação e aproveitamento do aço;  

 Regeneração da borracha: Processo industrial de desvulcanização da borracha;  

 Industrialização do Xisto: Processo industrial de coprocessamento do pneumático 

inservível juntamente com o xisto betuminoso.  

Os pneus inservíveis são encaminhados para duas rotas: a primeira destinação é a 

trituração, para que sejam fabricados novos produtos, como solados de sapatos, borrachas de 

vedação, dutos pluviais, piso para quadras poliesportivas, manta asfáltica, entre outros. A 

segunda rota destes resíduos é o co-processamento, em que os pneus são co-processados 

inteiros ou após trituração. 

A Tabela 56 apresenta a distribuição de destinação de pneus inservíveis por região 

brasileira. Nela é possível identificar que as regiões Sudeste e Sul são as que mais destinam 

pneus inservíveis, o que pode ser explicado pela grande presença de empresas destinadoras 

nestas regiões, com destaque para os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, enquanto 

que a Região Norte apresenta o maior déficit nessa área.  

 

Tabela 56- Quantidade de pneus inservíveis destinados por região brasileira (2011) 

Região Quantidade Destinada (em t) Percentual País (%) 

Sudeste 288.809,71 62,45 

Sul 96.363,23 20,84 

Centro Oeste 39.349,69 8,51 

Nordeste 30.513,39 6,60 

Norte 7.241,17 1,60 

TOTAL 462.457,19 100,00 

Fonte: IBAMA, 2012. 
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No estado de Goiás, existem quatro empresas que recebem 50,18% da quantidade 

total de pneus inservíveis na região (IBAMA, 2012). As empresas às quais são destinados estes 

materiais encontram-se apresentadas na Tabela 57. 

 

Tabela 57 - Representatividade de destinação, por empresa, para a Região Centro-Oeste (2011) 

REGIÃO CENTRO-OESTE 

UF Empresa Destinadora 
Percentual País 

(%) 
Percentual da Região 

Centro Oeste (%) 

DF Votorantim Cimentos S.A. 0,38 4,47 

GO CCB - Cimpor Cimentos do Brasil Ltda 3,25 38,19 

GO Laminação de Pneus KMN Ltda 0,52 6,11 

GO Laminação de Pneus Nacional Ltda 0,46 5,41 

GO Laminação de Pneus JT Ltda 0,04 0,47 

MS Ecopneu – Reciclagem de Pneus Ltda 1,91 22,44 

MS Intercement Brasil S.A. 1,12 13,16 

MT Votorantim Cimentos S.A. 0,83 9,75 

 TOTAL 8,51 100,00 

Fonte: IBAMA, 2012. 

 

São os mais diversos tipos de empresas em que são destinados os pneus inservíveis, 

como mostra a Tabela 58. 

 

Tabela 58 – Tipos de destinação e quantidade de pneus inservíveis destinados (out./2009 a dez./2010) 

Tipos de destinação Quantidade destinada (t) (%) 

Cimenteira 281.357,83 49,87 

Industrialização do xisto 7.549,51 1,34 

Laminadora 66.239,08 11,74 

Recicladora 97.194,16 17,23 

Recicladora/laminadora 22.434,68 3,98 

Recicladora/laminadora/trituradora 3.040,94 0,54 

Recicladora/regeneradora 38.413,34 6,81 

Recicladora/trituradora 25.151,11 4,46 

Recicladora/laminadora/trituradora 9,58 0,00 

Regeneradora 118,28 0,02 

Trituradora 22.637,59 4,01 

Total Geral 564.146,59 100,00 

Fonte: IBAMA, 2011 apud IPEA, 2012c. 

 

b) Embalagens de agrotóxicos  

Estes resíduos encontram-se apresentados no item 1.1.7.1. 
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c) Resíduos Eletroeletrônicos (REE) 

Os resíduos eletroeletrônicos (REE) são materiais que provem do final da vida útil de 

equipamentos eletroeletrônicos e podem ser divididos em quatro grandes categorias, segundo 

a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI, 2012): 

 Linha Branca: refrigeradores e congeladores, fogões, lavadoras de roupa e louça, 

secadoras, condicionadores de ar; 

 Linha Marrom: monitores e televisores de tubo, plasma, LCD e LED, aparelhos de DVD 

e VHS, equipamentos de áudio, filmadoras; 

 Linha Azul: batedeiras, liquidificadores, ferros elétricos, furadeiras, secadores de 

cabelo, espremedores de frutas, aspiradores de pó, cafeteiras; 

 Linha Verde: computadores desktop e laptops, acessórios de informática, tablets e 

telefones celulares. 

Estes equipamentos só passarão a ser classificados como REE quando esgotadas todas 

as possibilidades de reparo, reuso ou atualização. Esses resíduos também podem ser 

denominados de resíduos de equipamentos eletrônicos, lixo eletrônico e ainda lixo 

tecnológico, e vão além dos produtos de informática, como mostra a Tabela 59. 

 
Tabela 59 - Tipos de REE, sua participação e categoria. 

Tipos Contribuição (%) Categoria 

Monitores 10 

Lixo Eletrônico 
Televisores 10 

Computadores, celulares, telefones, fax, impressoras 15 

DVD, vídeo cassete, CD-player, rádios, etc. 15 

Geladeiras 20 

Lixo Elétrico Máquina de lavar, secadoras, aspirador, ar 
condicionado, ferro de passar, cafeteiras, etc. 

30 

Fonte: Martins, 2011 apud IPEA, 2012c. 

 
De acordo com IPEA (2012c), o Brasil produz cerca de 2,6 kg por ano de resíduos 

eletrônicos por habitante. Considerando que o estado de Goiás possui uma população de 

6.003.788 (IBGE, 2010), multiplicando-se o valor per capita anual de resíduos eletrônicos 

gerados, obtém-se, para o estado cerca de 15.610 t/ano de REE. Como o Brasil gera cerca de 

495.965 t/ano de REE, Goiás gera 3,15% do total de REE do país. 

A coleta dos resíduos eletroeletrônicos consiste em receber, armazenar 

temporariamente e encaminhar estes materiais. Estes serviços podem ser realizados em 

pontos fixos ou acompanhando temporariamente campanhas de coleta de materiais.  

Para se coletar os REE deve-se seguir uma série de regulamentações. Por exemplo, o 

consumidor deve assinar um termo de doação dos equipamentos que está se desfazendo. 
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Assim como os estabelecimentos que desejem receber estes materiais precisam obter 

licenciamento ambiental específico, pois a lei trata os REE como material perigoso. Para 

transportar os REE entre diferentes estados, é preciso também recolher imposto sobre esse 

resíduo. 

Apesar dos cuidados necessários e já mencionados com a coleta desses resíduos, 

segundo informações prestadas pelos municípios goianos por meio de questionários (Tabela 

60), a grande maioria deles ainda não possui um serviço de coleta apropriado (Figura 35). 

 
Tabela 60 – Municípios que declararam possuir coleta diferenciada de resíduos eletroeletrônicos, por 

região do estado de Goiás 

Região 
Total de 

municípios por 
região 

Número de 
municípios que 

prestaram 
informação 

Existência de coleta 
diferenciada para resíduos 

eletrônicos 

Sim Não 

Norte Goiano 26 21 2 19 

Nordeste Goiano 20 17 1 16 

Noroeste Goiano 13 13 0 13 

Centro Goiano 31 30 3 27 

Entorno do Distrito Federal 19 16 0 16 

Oeste Goiano 43 38 1 37 

Metropolitana de Goiânia 20 19 2 17 

Sudeste Goiano 22 21 1 20 

Sudoeste Goiano 26 25 2 23 

Sul Goiano 26 25 1 24 

TOTAL 246 225 13 212 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Figura 35 – Distribuição percentual dos municípios goianos que declararam possuir coleta diferenciada 
para os resíduos eletroeletrônicos  

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Segundo ABDI (2012), o estado de Goiás possui apenas duas empresas recicladoras de 

produtos eletroeletrônicos (Figura 36). 

 
Figura 36 - Recicladoras de REE atuantes no Brasil 

 
Fonte: ABDI, 2012. 

 

Para ABDI (2012), o fluxo dos REE segue a seguinte descrição: 

 Produtos de pequeno porte: o consumidor deve transportar e entregar seu REEE na 

rede de pontos fixos de descarte/recebimento; 

 Produtos de maior porte: o consumidor deve entrar em contato com o 

fabricante/importador ou organização que os represente para requerer que seu 

produto seja recolhido em sua casa. Os custos desta recolha são do consumidor. 

Em caso de troca de um produto por outro novo, o consumidor tem como direito a 

gratuidade da devolução dos seus REE de grande porte com os custos cobrados do 

comerciante ou fabricante. 

 Por gerar uma gama de elementos potencialmente perigosos, os REE necessitam 

passar por medidas de minimização de seu impacto socioambiental. Por possuir uma grande 

presença de metais pesados como o cobre e o chumbo, o tratamento dos gases de combustão 
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e dos rejeitos da incineração é muito oneroso. Por isso, incinerar não é a melhor alternativa 

para os REE.  

 A partir deste problema, o descarte de forma ordenada destes resíduos em aterros 

sanitários é a opção que resta. Para isso, é fundamental atentar para as normas operacionais 

específicas, de modo a evitar danos ou riscos à segurança e à saúde pública, assim como 

minimizar os impactos ambientais adversos (FRANCO, 2008 APUD ABDI, 2012). 

 Apesar de ser a alternativa menos agressiva ao meio ambiente, estudos apontam que 

a presença de metais pesados associada ao ambiente com baixo pH em um longo período de 

exposição sugerem que nem os aterros sanitários são adequados para a disposição de resíduos 

eletroeletrônicos. Devido à isso, o Brasil já conta com sistemas privados para tratar e dispor os 

REE (ABDI, 2012). 

 De acordo com informações prestadas pelos municípios, em Goiás, a maior parte dos 

resíduos eletroeletrônicos é encaminhada para os mesmos locais de disposição final de RSU, 

com destaque para os lixões (Tabela 61 e Figura 37). 

 

Tabela 61 – Destinação dada aos resíduos eletroeletrônicos declarada pelos municípios goianos, por 
região do estado  

Região 
Total de 

municípios 
por região 

Número de 
municípios que 

prestaram 
informação 

Destinação dada aos resíduos eletrônicos 

Lixão Aterro Reciclagem Desconhecida 

Norte Goiano 26 20 13 1 1 5 

Nordeste Goiano 20 16 14 1 1 0 

Noroeste Goiano 13 12 9 0 0 3 

Centro Goiano 31 30 24 0 3 3 

Entorno do Distrito 
Federal 

19 16 12 1 0 3 

Oeste Goiano 43 39 35 1 1 2 

Metropolitana de 
Goiânia 

20 19 7 6 1 5 

Sudeste Goiano 22 21 16 1 3 1 

Sudoeste Goiano 26 21 14 3 2 2 

Sul Goiano 26 25 19 1 2 3 

TOTAL 246 219 163 15 14 27 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 37 - Distribuição percentual da destinação dada aos resíduos eletroeletrônicos, conforme 
declarado pelos municípios goianos  

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

c) Pilhas e Baterias 

As pilhas e baterias usadas possuem uma logística reversa estabelecida pela Resolução 

do CONAMA nº 201/2008. Esta regulamentação determinou a obrigatoriedade de que esses 

resíduos fossem recolhidos e encaminhados para a efetivação de um processo pelas indústrias 

produtoras. A norma estabelece que as pilhas usadas devolvidas pelo consumidor ao 

comércio, devem ser encaminhadas para uma empresa habilitada a realizar a reciclagem 

desses materiais (ABRAS, 2012). 

Segundo dados da Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica – ABINEE 

(2006), no país são produzidas 800 milhões de pilhas comuns e 17 milhões de baterias por ano. 

Os resíduos de pilhas encontrados são em grande parte (67,1%) do tipo seca zinco-

carbono e o restante alcalinas (32,9%), de várias marcas, e tamanho do tipo cilíndrica AA, que 

apresenta a dimensão em de 50 mm x 14 mm e pesa em torno de 15 gramas (IPEA, 2012c). 

De acordo com ABDI (2012), as pilhas e baterias apresentam um fluxo de operações 

que engloba cinco etapas, conforme apresenta a Figura 38. 
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Figura 38 – Fluxo de operações para pilhas e baterias no Brasil. 

 
Fonte: ABDI (2012). 

 

No contexto da logística reversa, a Resolução CONAMA nº 401/2008 dispõe que os 

estabelecimentos que comercializam pilhas e baterias e a rede de assistência técnica 

autorizada obrigatoriamente deverão conter pontos de recolhimento adequados, a fim de 

receber dos usuários os materiais utilizados, para posterior repasse aos respectivos fabricantes 

ou importadores (CONAMA, 2008). Aos fabricantes e importadores cabe encaminhar os 

resíduos para destinação final ambientalmente adequada. A fim de ressaltar aos consumidores 

a importância da devolução dos produtos, nas embalagens destes deverá constar a informação 

de que é necessária a devolução após o uso (MACEDO; ROHLFS, 2012). 

 Para a coleta de pilhas e baterias inutilizáveis existem inúmeras ações individualizadas 

de recolha destes materiais, como é o caso da ação do banco Santander, que iniciou no ano de 

2006 um programa papa-pilhas, em que recolhe e recicla pilhas, baterias, celulares, laptops, 

câmeras digitais e outros aparelhos eletrônicos portáteis.  

Os postos de coleta estão localizados nas próprias agências do banco, que os 

encaminha para uma empresa especializada, enquanto que o banco banca todos os custos 

com coleta, transporte e reciclagem destes resíduos. Na Figura 39 estão identificados o 

número de pontos de coleta por estado brasileiro. Goiás conta com 22 pontos de coleta. 

No tocante ao estabelecimento de metas, a norma não prevê a quantidade mínima 

de resíduos que devem ser recolhidos e tratados. Dos produtores e importadores é exigida 

apenas a declaração quanto ao fluxo de pilhas e baterias e quanto às formas de recebimento e 

destinação final. Como não foram estabelecidos critérios técnicos mínimos que balizariam a 

escolha de alternativas adequadas de tratamento e disposição final, não há garantias de que o 

manejo seja apropriado (ARAUJO, 2011 apud MACEDO; ROHLFS, 2012).  
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Figura 39 - Localização dos Pontos de Coleta do Programa papa-pilhas. 

 
Fonte: Santander, 2006 apud ABDI, 2012. 

 
 Segundo IBGE (2010), dos 5.564 municípios brasileiros, 323 (11%) exercem controle 

sobre o manejo de pilhas e baterias. Destes, 11 se encontram na região centro oeste do país. 

Este valor encontra-se bastante próximo ao obtido por meio do questionário respondido pelos 

municípios – Tabela 62 – o que resulta no fato de que pelo menos 85% dos municípios ainda 

não possuem um sistema de coleta diferenciada para esses resíduos (Figura 40). 

 
Tabela 62 – Número de municípios goianos que declararam possuir coleta diferenciada de pilhas e 

baterias exauridas, por região do estado 

Região 
Total de 

municípios por 
região 

Número de municípios 
que prestaram 

informação 

Existência de coleta 
diferenciada para pilhas 

e baterias exauridas 

Sim Não 

Norte Goiano 26 21 2 19 

Nordeste Goiano 20 17 0 17 

Noroeste Goiano 13 13 0 13 

Centro Goiano 31 30 4 26 

Entorno do Distrito Federal 19 16 0 16 

Oeste Goiano 43 38 1 37 

Metropolitana de Goiânia 20 19 2 17 

Sudeste Goiano 22 21 1 20 

Sudoeste Goiano 26 24 5 19 

Sul Goiano 26 25 1 24 

TOTAL 246 224 16 208 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 40 - Distribuição percentual dos municípios goianos que declararam possuir coleta diferenciada 
para pilhas e baterias exauridas 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 Segundo PNSB (2010) apud Fernandez (2011), a disposição final de pilhas e baterias 

ocorre, em sua maioria, em lixões, aterros sanitários e galpões de estocagem de resíduos 

especiais, como se pode verificar na Tabela 63. 

 

Tabela 63 - Formas de disposição de pilhas e baterias no solo, nos municípios com manejo destes 
resíduos, por região do Brasil 

 
Fonte: PNSB, 2010 apud Fernandez, 2011. 

 

 Em Goiás, este mesmo cenário é confirmado pelas informações prestadas pelos 

municípios por meio de questionários (Tabela 64). Em pelo menos 73% dos municípios 

goianos, as pilhas e baterias são encaminhadas para os mesmos locais de disposição final dos 

RSU, com destaque para os lixões (Figura 41). 
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Tabela 64 – Formas de destinação de pilhas e baterias exauridas declaradas pelos municípios goianos, 
por região do estado 

Região 
Total de 

municípios 
por região 

Número de 
municípios 

que 
prestaram 

informação 

Destinação dada às pilhas e baterias exauridas 

Lixão Aterro Reciclagem Desconhecida 
Mais 
de 1 

opção 

Norte Goiano 26 20 14 1 1 4 0 

Nordeste 
Goiano 

20 16 14 1 1 0 0 

Noroeste 
Goiano 

13 13 10 1 0 2 0 

Centro Goiano 31 30 23 0 3 4 0 

Entorno do 
Distrito Federal 

19 16 12 1 0 3 0 

Oeste Goiano 43 39 35 1 1 2 0 

Metropolitana 
de Goiânia 

20 19 6 5 1 7 0 

Sudeste Goiano 22 21 16 1 2 1 1 

Sudoeste 
Goiano 

26 22 15 3 3 1 0 

Sul Goiano 26 25 19 1 1 4 0 

TOTAL 246 221 164 15 13 28 1 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

Figura 41 – Distribuição percentual das formas de destinação dadas as pilhas e baterias exauridas, 
conforme declarado pelos municípios goianos 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

e) Lâmpadas fluorescentes 

A quantidade de lâmpadas produzidas no Brasil é mínima comparada à quantidade 

desse produto que é importada. A maior parte das lâmpadas que estão no mercado brasileiro 

vem de importações principalmente da China. São comercializadas no país as seguintes 
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quantidades de lâmpadas: 190 milhões/ano de compactas fluorescentes; 95 milhões/ano de 

fluorescentes tubulares e 18 milhões/ano de fluorescentes compactas sem reator integrado. 

Por serem as chamadas lâmpadas mercuriais, todas essas lâmpadas devem ser recicladas, pois 

contêm mercúrio para que ocorra o seu acendimento (MOURÃO; SEO, 2012). 

O descarte anual de lâmpadas fluorescentes, apenas no Brasil, é de cerca de 50 

milhões de unidades, o representa um sério problema. Como a população brasileira é de 

aproximadamente 200 milhões de habitantes (IBGE, 2010), a geração per capita é de 0,25 

lâmpadas fluorescentes por habitante/ano. Levando-se em consideração estes dados, estima-

se que o estado de Goiás, que possui 6.003.788 habitantes (IBGE, 2010), descarta anualmente 

cerca de 1.500.947 lâmpadas fluorescentes (IPEA, 2012c). 

Segundo informações obtidas nos questionários preenchidos pelos municípios, em 

Goiás a coleta especial de lâmpadas fluorescentes é praticamente inexistente (Tabela 65 e 

Figura 42).  

 

Tabela 65 – Municípios goianos que declararam possuir coleta diferenciada de lâmpadas fluorescentes 
inservíveis, por região do estado 

Região 
Total de 

municípios por 
região 

Número de 
municípios que 

prestaram 
informação 

Existência de coleta 
diferenciada para lâmpadas 

fluorescentes 

Sim Não 

Norte Goiano 26 21 2 19 

Nordeste Goiano 20 17 0 17 

Noroeste Goiano 13 13 0 13 

Centro Goiano 31 30 2 28 

Entorno do Distrito Federal 19 16 0 16 

Oeste Goiano 43 38 0 38 

Metropolitana de Goiânia 20 19 1 18 

Sudeste Goiano 22 21 1 20 

Sudoeste Goiano 26 24 2 22 

Sul Goiano 26 25 1 24 

TOTAL 246 224 9 215 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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Figura 42 – Distribuição percentual dos municípios goianos que declararam possuir coleta diferenciada 
de lâmpadas fluorescentes inservíveis 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 Quanto à destinação dada a estes resíduos, o cenário é ainda mais preocupante 

(Tabela 66), com a maioria da lâmpadas sendo encaminhadas junto com os RSU aos locais de 

disposição final, com destaque aos lixões (Figura 43). 

 

Tabela 66 - Formas de destinação de lâmpadas fluorescentes inservíveis declaradas pelos municípios 
goianos, por região do estado 

Região 
Total de 

municípios 
por região 

Número de 
municípios 

que 
prestaram 

informação 

Destinação dada às lâmpadas fluorescentes 

Lixão Aterro Reciclagem Desconhecida 

Norte Goiano 26 20 13 1 0 6 

Nordeste Goiano 20 16 15 1 0 0 

Noroeste Goiano 13 12 9 1 0 2 

Centro Goiano 31 30 24 0 2 4 

Entorno do Distrito 
Federal 

19 16 12 1 0 3 

Oeste Goiano 43 37 35 1 1 0 

Metropolitana de 
Goiânia 

20 19 7 4 0 8 

Sudeste Goiano 22 21 16 2 2 1 

Sudoeste Goiano 26 22 15 3 2 2 

Sul Goiano 26 25 19 1 0 5 

TOTAL 246 218 165 15 7 31 

Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 

 



                                               

88 
 

Figura 43 - Distribuição percentual das formas de destinação de lâmpadas fluorescentes inservíveis 
declaradas pelos municípios goianos 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

No Brasil existem oito principais empresas que fazem a descontaminação das 

lâmpadas fluorescentes, sendo elas: Apliquim Brasil Recicle, Naturalis Brasil, Tramppo, Hg 

Descontaminação, Recitec, Sílex, Mega Reciclagem e RL Higiene (Quadro 3). 

 
Quadro 3 - Principais prestadores de serviço de tratamento de lâmpadas e custos inerentes. 

Empresa Custo Observação/Limitação 

Apliquim Brasil Recicle R$ 100,00/100 unidades 

Fazem o recolhimento com 
faturamento mínimo de 1.000 

lâmpadas: R$ 1.420,00. Para Hg 
líquido depende do caso. 

Hg Descontaminação 
R$ 68,00/100 unidades + 

R$ 50,00/coleta 
-------- 

Mega Reciclagem R$ 54,00/100 unidades -------- 

Naturalis Brasil Não informou -------- 

Recitec 

Lâmpadas inteiras queimadas: R$ 
0,95/unidade 

Lâmpadas quebradas: R$ 
5,00/unidade 

Transporte em Belo 
Horizonte/MG: R$ 300,00 

Impostos não incluídos 

- Bulbox Destinação de 
Lâmpadas 

- Ambiensys Gestão Ambiental 
- Servmetro Construção e Meio 

Ambiente 

- R$ 67,00/100 unidades; 
- Faturamento mínimo de R$ 

200,00; 
- Abaixo de R$ 500,00 é cobrada 

taxa de deslocamento no valor de 
R$ 100,00 

- A Servmetro é a gestora da 
Bulbox em BH; 

- Informaram que possum 
licença da prefeitura e da 

SEMAD; 

Trampo R$ 1,50/unidade -------- 

Leroy Merlin Gratuitamente Reciclagem na Tramppo 

Fonte: Mourão e Seo, 2012. 
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Segundo a recicladora Ambiensys (2007) apud Mourão e Seo (2012), apenas 6% das 

lâmpadas descartadas passam por algum processo de reciclagem aproximadamente 77% dos 

usuários brasileiros descartam lâmpadas fluorescentes queimadas em lixões, aterros 

industriais ou sanitários. 

O custo da logística reversa (destinação correta e descontaminação), hoje, está por 

volta de R$1,00/ lâmpada, independente do tipo da lâmpada, e este custo faz parte da 

composição do preço do produto final (MOURÃO; SEO, 2012). 

 

f) Lubrificantes 

De acordo com a norma NBR 10.004, os óleos lubrificantes, por representarem um 

risco de contaminação ao meio ambiente, são classificados como perigosos (ABNT, 2004). Não 

apenas o resíduo desses fluidos, assim como as embalagens desses produtos são passíveis de 

contaminação ao meio ambiente. 

A Resolução CONAMA nº 362/2005 trata do recolhimento, coleta e destinação final de 

óleo lubrificante usado ou contaminado e dispõe: 

Todo óleo lubrificante usado ou contaminado deverá ser recolhido, coletado 
e ter destinação final, de modo que não afete negativamente o meio 
ambiente e propicie a máxima recuperação dos constituintes nele contidos, 
na forma prevista nesta Resolução (CONAMA, 2005, p.1). 

 
A logística reversa de óleos lubrificantes é realizada no Brasil desde os anos 50, e seu 

aperfeiçoamento tem se dado com as Resoluções Normativas da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Bicombustível (ANP), com as Portarias Interministeriais MMA/MME e 

com a Resolução CONAMA nº 362/2005. Essa resolução proíbe a queima de óleo lubrificante. 

Para garantir sua implementação, criou-se o Grupo de Monitoramento Permanente (GMP). 

No ano de 2010 foram comercializados no Brasil 1.260.533,41 m³ de óleos 

lubrificantes, sendo que destes foram coletados 381.023,80 m³ (30,23%) (IPEA, 2012c). Na 

região centro oeste, que se situa o estado de Goiás, são comercializados 111.967,14 m³ de 

óleos lubrificantes, sendo coletados 33.175,44, o que representa 29,63% do total vendido 

(Figura 44). 
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Figura 44 – Volume de óleos lubrificantes comercializados e coletados no Brasil, para o ano de 2010 (m
3
) 

 
Fonte: MMA, 2011 apud IPEA, 2012c. 

 
Os óleos lubrificantes produzidos são colocados em aproximadamente 305 milhões de 

embalagens fabricadas no Brasil para diferentes utilizações, conforme mostra a Tabela 67. As 

embalagens de óleos lubrificantes são feitas de polietileno de alta densidade (PEAD). 

 
Tabela 67 - Finalidades das embalagens de óleos lubrificantes 

Quantidade de embalagens Finalidade 

10 milhões Baldes e bombonas plásticas (80% dos quais são plásticos) 

15 milhões Galões de 3 a 5 litros 

200 milhões Frascos plásticos de 1 litro 

80 milhões Frascos plásticos de meio litro 

Fonte: FIESP, 2007 apud Fernandez, 2011. 

 
As embalagens apresentadas na Tabela 68 são utilizadas para os mais variados tipos de 

óleos lubrificantes. Após a utilização desses produtos, as embalagens devem seguir o caminho 

da logística reversa. Alguns dos geradores que deverão seguir essa rota estão previstos na Lei 

nº 12.305/2010 e no Decreto nº 7.404/2010 (ver Quadro 3). 

 

Tabela 68 - Geradores e respectivos números de embalagens de óleos lubrificantes descartadas 
anualmente como resíduos 

Gerador Quantidade (unidade) 

Postos de combustíveis no Brasil 37.000 

Postos no estado de São Paulo 9.800 

Oficinas mecânicas no Brasil 150.000 

Concessionárias automotivas 6.400 

Garagens de transportadores, ônibus interestaduais, estaduais, municipais 
e caminhões 

Não identificada 

Portos e aeroportos Não identificada 

Fonte: CONAMA – GT Embalagens usadas de lubrificantes, apud Fernandez, 2011. 
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A atividade de coleta dos óleos lubrificantes usados, que são encaminhados para 

uma destinação ambientalmente adequada, está organizada no Brasil, em especial nas regiões 

sul e sudeste. Entretanto, há uma quantidade desses resíduos que são utilizados ilegalmente 

para as mais diversas finalidades por um mercado clandestino (MMA, 2012).  

De acordo com dados extraídos pela Agência Nacional do Petróleo – ANP (2012), os 

volumes de óleos lubrificantes comercializados e coletados por estado e região do Brasil, no 

ano de 2011 são indicados na Tabela 69 (MMA, 2012). 

 

Tabela 69 - Volumes de óleos lubrificantes comercializados e coletados, por região e por estado, no ano 
de 2011 

 
Fonte: MMA, 2012. 

 

Na região centro oeste do país, a meta de óleos a ser coletados no ano de 2011 foi de 

31%, e na prática, este indicador foi alcançado, pois foram coletados 32,07% do total 

comercializado. Destaca-se na região o estado de Goiás, que coletou 35,45% dos lubrificantes 

vendidos (Tabela 70). 

 

Tabela 70 – Percentuais de volumes de óleos lubrificantes comercializados e coletados, por região e por 
estado, no ano de 2011 

 
Fonte: MMA, 2012. 

 

Entre os anos de 2007 e 2011 constatou-se que enquanto que o volume de óleo 

comercializado cresceu 26%, houve um crescimento de 49% do volume de óleo coletado, 
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passando de 227 milhões de litros para 450 milhões de litros, conforme mostra o gráfico da 

Figura 45. 

 

Figura 45 – Quantidades de óleo lubrificante usado coletadas no Brasil (L) 

 
Fonte: MMA, 2012. 

 

 Os óleos coletados são encaminhados para o processo de rerrefino. Porém, a coleta 

desses resíduos para passar por esta técnica é crítica, tendo em vista que o óleo lubrificante 

usado ou contaminado só pode ser coletado por uma empresa que possua autorização da 

Agência Nacional de Petróleo – ANP. Atualmente, existem no Brasil 42 empresas autorizadas 

pela ANP a coletar esses materiais. No país, 77% dos municípios brasileiros possuem coleta de 

óleos lubrificantes usados (MMA, 2012). 

A reciclagem de óleo lubrificante usado e/ou contaminado (OLUC) - classificado como 

resíduo perigoso e que provém, em sua quase totalidade, dos setores de transportes e 

industrial - é uma excelente prática de gestão de recursos não-renováveis. Trata-se de um 

resíduo tóxico persistente, perigoso para o meio ambiente e para a saúde humana se não 

gerenciado de forma adequada: pouco biodegradável, a substância leva muito tempo para ser 

absorvida pela natureza.  

A prática tecnicamente recomendada para evitar a contaminação química - e a única 

legalmente possível - é o envio do resíduo para regeneração e recuperação de componentes 

úteis por meio de qualquer um dos processos industriais conhecidos como rerrefino (MMA, 

2012). 

O processo de rerrefino apresenta vantagens econômicas, pois quando coletados e 

corretamente encaminhados à reciclagem, os resíduos são transformados novamente em óleo 
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lubrificante, numa proporção de 75% a 80% de aproveitamento. Dessa forma, representam um 

recurso mineral valioso, que possibilita a geração de importante parcela de óleos básicos, 

destinados à formulação de lubrificantes acabados essenciais para a operação de máquinas de 

diversos segmentos industriais como, por exemplo, operações de corte, estampagem, 

fabricação de borrachas e metalurgia (AMBIENTE BRASIL, 2011 apud MACEDO; ROHLFS, 2012). 

Segundo o SINDIRREFINO (Sindicato Nacional da Indústria do Rerrefino de Óleos 

Minerais), existiam no centro oeste, no ano de 2007, cinco centros de coleta para a logística 

reversa. Segundo portaria interministerial dos ministérios de Minas e Energia e do Meio 

Ambiente, no ano de 2011 foram coletados para a reutilização 31% do total de óleo 

comercializado no mesmo ano na região (PESSOA et al., 2010). 

Cabe salientar que a Resolução CONAMA nº 362/2005 proíbe expressamente a 

destruição térmica deste resíduo, apesar do alto poder calorífico do mesmo (MMA, 2012). 

 

1.1.11 Estimativa da geração de resíduos sólidos no estado de Goiás, por origem 

 No estado de Goiás estima-se que sejam geradas, no mínimo, 831.281 t/dia de 

resíduos sólidos. Ressalta-se que neste quantitativo não foram considerados os resíduos 

industriais e os perigosos da mineração, os quais estão em fase de inventariação. Na Tabela 71 

encontra-se apresentada a classificação dos resíduos gerados no estado. 

 

Tabela 71 – Geração estimada dos resíduos sólidos no estado de Goiás, por origem 

Classificação dos resíduos sólidos segundo a origem Geração estimada (t/dia) 

Urbanos 4.088,23 

De serviços de saúde 63,39 

Da construção civil 7.859,77 

Industriais
 

A.N.D 

De mineração
 

256.321
* 

De serviços de transportes 8,85 

Dos serviços públicos do saneamento básico 1.649,75 

Agrossilvopastoris 561.022,06
 

Domiciliares da zona rural 268,40 

Total estimado por periculosidade 831.281,45 

A.N.D. – Ainda não determinado. 
* - Não inclusos os resíduos perigosos. 

 

Neste contexto, o resíduo gerado em maior quantidade é o agrossilvopastoril que 

representa 67% da totalidade estimada para o estado (Figura 46). Os dejetos das principais 

criações pecuárias constituem praticamente a totalidade destes resíduos (99,97%), com 

destaque para o rebanho de bovinos de corte. O segundo resíduo gerado em maior 
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quantidade são os da mineração com destaque para os estéreis do processo de mineração de 

rocha fosfática e os do beneficiamento do amianto. 

 

Figura 46 - Distribuição percentual da geração estimada dos resíduos sólidos no estado de Goiás, 
excetuando-se os resíduos industriais e os perigosos da mineração 

 
Fonte:NRSL/UFG, 2014. 

 

Com relação a distribuição percentual para os resíduos intitulados como “outros” na 

Figura 46, observa-se que os mais representativos são os da construção civil, seguidos pelos 

resíduos sólidos urbanos (Figura 47).  

 

Figura 47 - Distribuição percentual da geração estimada dos resíduos sólidos no estado de Goiás, 
excluindo-se os resíduos industriais, agrossilvopastoris e da mineração 

 
Fonte:NRSL/UFG, 2014. 
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2 DIAGNÓSTICO SOCIOECONÔMICO DO ESTADO DE GOIÁS 

 Para compreender o atual estado de desenvolvimento dos diferentes municípios 

goianos é necessário, antes, entender o processo de formação do estado. O que se pode 

perceber é uma tendência histórica pela qual o estado articula-se com os centros mais 

dinâmicos da economia nacional situados no Sudeste. Isso implica que tradicionalmente as 

áreas que primeiro se dinamizam são aquelas situadas na porção Sul do estado. 

 Considerando apenas o período do século XX observa-se que a chegada da ferrovia ao 

estado, a partir de 1912 propicia uma nova inserção da economia goiana no cenário nacional. 

Com isso ocorre um significativo estímulo à produção agrícola local, bem como a uma 

incipiente industrialização, voltada para um primeiro processamento de produtos agrícolas 

(“máquinas” de arroz) e pecuários (as “charqueadas”). Deve-se ressaltar também os efeitos 

dos estímulos do Governo Central, com a chamada “Marcha para Oeste”, com a criação da 

Colônia Agrícola Nacional em Ceres e a ocupação das áreas centrais do estado. Processo que 

foi consolidado nos anos posteriores com a construção da rodovia Belém-Brasíia. 

 Este processo inicial de ocupação foi fundamentalmente ditado pela ocupação do 

espaço, com pouca utilização de tecnologia e baixos níveis de investimento. Esta situação se 

altera apenas a partir da segunda metade da década de 1970, com a chegada da chamada 

“Fronteira Agrícola”. Este processo refere-se à expansão das formas modernas de produção 

agropecuária, a partir das regiões Sul e Sudeste, locais iniciais da modernização no país. Com 

isso tem-se uma realocação dos espaços produtivos no estado de Goiás. Originalmente pode-

se observar uma concentração da agricultura em porções do Sul do estado e de sua região 

central. Isto deve-se, em parte, às limitações da produção agrícola no cerrado. Como os solos 

do bioma apresentam elevada concentração de alumínio eram considerados impróprios para o 

cultivo agrícola. Com isso ocorre uma concentração da agricultura em regiões com solos de 

condições naturais mais propícias. Com a chegada da moderna tecnologia, e a possibilidade de 

correção dos solos, observa-se um deslocamento das áreas de agricultura para novas regiões, 

especialmente em busca das regiões planas do Sudoeste goiano. Esse processo pode ser 

observado na Figura 48. 
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Figura 48 - Dinâmica espacial da área de lavouras em Goiás 

 
 

 

 

Fonte: Miziara, 2006. 

 

Para caracterizar o desigual processo de expansão das atividades agropecuárias no 

estado de Goiás empregou-se a análise fatorial a um conjunto de variáveis que de alguma 

forma estejam relacionadas ao processo de modernização da agropecuária nos municípios 

goianos.  

Dado o caráter multidimensional do conceito de modernização agropecuária que 

tenta-se estabelecer, bem como a discrepância nos dados, foram construídas as variáveis que 

pudessem ser percebidas nos dados disponíveis dos censos agropecuários de 1970, 1975, 

1980, 1985, 1996 e 2006 divulgados pelo IBGE. As variáveis escolhidas foram aquelas que, de 
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alguma forma, possam ter algum significado no processo de modernização da agropecuária 

nos municípios goianos e que estão presentes nos censos considerados. 

As variáveis construídas para este trabalho foram: 

 INV – que expressa os investimentos totais na agropecuária por 1.000 hectares de 

lavoura e pastagem; 

 LOT – que expressa o número de bovinos por hectare de pastagem; 

 TRAT – que expressa o número de tratores existentes por cada 1.000 hectares de 

lavouras e pastagem; 

 PESS – pessoal ocupado na agropecuária por 1.000 hectares de lavoura e pastagem; 

 REC – receitas da agropecuária por cada 1.000 hectares de lavoura e pastagem; 

 DESP – despesas por cada 1.000 hectares de lavoura e pastagem; 

 VPROD – valor da produção agropecuária para cada 1.000 hectares; 

 MEST – média do tamanho dos estabelecimentos agropecuários ocupadas com lavoura 

e pastagem no município; 

 LAV – porcentagem das terras utilizadas para lavoura no município; 

 PASTF – porcentagem da pastagem formada nos municípios em relação ao total de 

pastagem; 

Todas estas variáveis foram normalizadas por meio da equação (3).  

                           Equação (3) 

Onde:  

  é o valor da variável; 

  é o menor valor encontrado; e 

  é o maior valor encontrado para a variável no ano considerado.  

 A normalização foi feita para que não houvesse distorções nos índices encontrados e 

as variações de cada variável fossem padronizadas de zero (0) a um (1). Os índices foram, 

então, submetidos, no software Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), à análise 

fatorial.  

Como foram considerados dados de um período de 35 anos foi necessário adotar um 

critério para o desmembramento de municípios, pois muitos municípios que aparecem em 

anos mais recentes ainda não existiam em anos anteriores. Optou-se por atribuir aos novos 

municípios criados em Goiás, os mesmos índices encontrados nos municípios de onde eles se 
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originaram, pois considerou-se que eles contribuíram para a construção daqueles índices 

encontrados anteriormente pois compunham o mesmo município. 

Ao ser aplicada a análise fatorial a um conjunto de dados, uma primeira verificação é 

se a técnica pode ser aplicada aos dados de origem de forma satisfatória. O teste de Kaiser-

Meyer-Olkin (Measure of Sampling Adequacy – MSA) indica o grau de explicação dos dados a 

partir dos fatores encontrados na análise fatorial. Em todo o período analisado o MSA 

encontrado ficou acima do mínimo recomendável, que é 0,50.  

 Considerando o primeiro fator encontrado para cada ano pesquisado foi possível 

identificar o processo de expansão da “Fronteira Agrícola” em Goiás e, portanto, perceber a 

desigualdade na aplicação de tecnologia no setor primário da economia estadual. Este 

processo encontra-se ilustrado na Figura 49. Pode-se observar uma concentração maior da 

moderna tecnologia agropecuária na região central e sul do estado, coincidente com maior 

concentração populacional e maior geração de renda. 
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Figura 49 - Espacialização dos indicadores da modernização agropecuária 
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Fonte: Santos e Miziara, 2013. 

 

 



                                               

101 
 

 O processo de modernização da agropecuária goiana foi acompanhado por um novo 

modelo de articulação da produção do setor primário com o restante da economia, tanto o 

setor industrial quanto de serviços. A formação dos chamados Complexos Agroindustriais 

(CAIs) implica em uma diluição das fronteiras entre os distintos seguimentos econômicos, com 

articulações a montante e a jusante do setor. No caso específico de Goiás, a produção de 

alimentos e matérias-primas implicou na atração e consolidação de uma estrutura de apoio a 

esta produção e de processamento da mesma. A Tabela 72 indica o peso do segmento 

agroindustrial na composição do Valor de Transformação Agroindustrial (VTI) para o estado de 

Goiás. Ressalta-se que a referida tabela apresenta apenas os dados do setor secundário 

(indústria). Deve-se lembrar que também o setor de serviços (terciário) apresenta elevada 

relação com a produção agropecuária. 

 

Tabela 72 - Características gerais da indústria goiana, conforme participação no VTI de 1996 e 2007 

Perfil Industrial 
VTI (%) 

1996 2007 

Agroindústria 53,06 46,9 

Metal-Mecânica 6,37 21,1 

Mineração 12,43 13,4 

Farmacêutica/Química 11,72 9,8 

Indústria Tradicional 10,54 5,1 

Embalagens 2,85 2,2 

Outros 3,03 1,5 

Fonte: Arriel (2010, p.58) 

 

 Essa relação observada entre o setor primário e terciário implica, inclusive, numa 

concentração espacial: a grosso modo, a indústria tende a instalar-se em locais próximos às 

atividades agropecuárias. Essa tendência obedece, entre outros determinantes, à busca de 

menores custos de transporte. Isso pode ser observado tanto na produção industrial voltada 

para o setor agropecuário (a montante), quanto nos indústrias que processam alimentos e 

matérias-primas de origem agrária (a jusante). Nas Figuras 39 e 40 encontra-se apresentada a 

espacialização dessa produção para o estado de Goiás. Observa-se uma nítida vinculação entre 

a produção agrícola e as atividades industriais relacionadas quando se compara os dados 

destas figuras com as Figuras 50 e 51.  
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Figura 50 - Localização do ramo agroindustrial à montante - Média Valor Contábil 2005 a 2009 

 

Fonte: Paranaiba, 2012. 
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Figura 51 - Localização da Fabricação de óleos (soja) e armazenamento de grãos - Média Valor Contábil 
2005 a 2009. 

 

Fonte: Paranaiba, 2012. 

 

 Essa dinâmica “natural” de elevada articulação espacial entre os setores primário e 

secundário da economia goiana foi reforçada pela ação do estado, por meio da concessão de 

subsídios. Os principais programas de desenvolvimento do Governo do estado de Goiás – 

FOMENTAR, PRODUZIR e Créditos outorgados – atuaram no sentido de reforçar essas 

desigualdades regionais, como se observa na Figura 52. 
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Figura 52 - Espacialização dos Valores envolvidos nos programas do Governo de Goiás: Fomentar (a), Produzir (b) e Créditos Outorgados (c) (2003 a 2008). 

 

 (a) 

 

 (b) 

 

(c) 

Fonte: Paranaíba, 2012. 
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 Esse processo histórico resulta em uma situação de heterogeneidade entre as diversas 

regiões e municípios que compõem o estado de Goiás. As formas de mensurar essa 

heterogeneidade apresentam-se distintas, pois não existem, a priori, variáveis que sejam 

aceitas de forma unânime. Uma forma tradicional e bastante usual é o emprego do Índice de 

Desenvolvimento Humano, o IDH, que tenta apreender três dimensões: renda, educação e 

saúde. O órgão da ONU voltado para o desenvolvimento (PNUD) é quem elabora o IDH, sendo 

que a partir de 2010 a mensuração do mesmo é dada por conjunto de variáveis que buscam 

quantificar: 

 Uma vida longa e saudável (saúde) é medida pela expectativa de vida; 

 O acesso ao conhecimento (educação) é medido por: i) média de anos de educação de 

adultos, que é o número médio de anos de educação recebidos durante a vida por 

pessoas a partir de 25 anos; e ii) a expectativa de anos de escolaridade para crianças 

na idade de iniciar a vida escolar, que é o número total de anos de escolaridade que 

um criança na idade de iniciar a vida escolar pode esperar receber se os padrões 

prevalecentes de taxas de matrículas específicas por idade permanecerem os mesmos 

durante a vida da criança; 

 E o padrão de vida (renda) é medido pela Renda Nacional Bruta (RNB) per capita 

expressa em poder de paridade de compra (PPP) constante, em dólar, tendo 2005 

como ano de referência. 

 A partir dos dados gerais do censo de 2010 foi elaborado o IDH-M que pretende 

estimar o estágio de Desenvolvimento Humano dos distintos municípios brasileiros. A Figura 

53 apresenta a espacialização do IDH-M para os municípios goianos em 2010. O que se 

observa é que o resultado da dinâmica história acima apresentada reflete-se no 

Desenvolvimento Humano dos municípios goianos. Da mesma forma que o processo de 

modernização da agropecuária e de industrialização é possível verificar uma forte 

concentração do IDH-M nas porções Central e Sul do estado de Goiás. A grosso modo, as 

regiões Norte, Nordeste e Noroeste apresentam um IDH-M menor, apesar de apresentarem 

especificidades que serão posteriormente analisadas. 
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Figura 53 - Espacialização dos dados do IDH-M para o estado de Goiás (2010).  
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Fonte: IBGE, 2013. 

 

 Por sua vez, a dinâmica populacional apresenta comportamento semelhante à 

apresentada, com a concentração populacional nas porções Central e Sul do estado (Figura 

54). Além disso, o crescimento populacional concorre para acelerar essa concentração, com a 

população buscando as cidades que apresentam maior renda, melhores oportunidades de 

emprego e melhores condições de saúde e educação. 

 Quanto ao crescimento populacional há que se qualificar algumas peculiaridades. O 

crescimento da porção central do estado reflete a própria concentração populacional da 

Região Metropolitana, com forte participação do setor de serviços, além de industrial e de 

administração pública. O Sudoeste do estado – especialmente os municípios de Rio Verde e 

Chapadão do Céu - representam o aprofundamento da dinâmica de expansão da Fronteira 

Agrícola, já reportado. 
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Figura 54 - População Municipal (2010) e crescimento populacional (2000 a 2010). 
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O Sudeste do estado – particularmente o município de Catalão – reflete, além da dinâmica da 

Agropecuária, a presença de atividade mineradora e importantes plantas industriais, atraídas por 

programas do Governo Federal. Já a região do Entorno de Brasília apresenta um crescimento 

populacional que gravita a Capital Federal, e é composta por “cidades-dormitório”, o que ocasiona 

significativos problemas sociais. 

 Essa dinâmica econômica, social e demográfica configura uma situação de heterogeneidade 

quanto à geração de resíduos sólidos. Na Figura 55 encontra-se apresentada a distribuição espacial 

da geração de resíduos sólidos urbanos (RSU) por Regiões de Planejamento de Goiás, permitindo 

uma macro visualização.  

 

Figura 55 – Geração estimada de resíduos sólidos urbanos nas regiões de planejamento de Goiás 
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Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

A literatura aponta a existência de uma significativa relação entre o tamanho da população e 

a geração de resíduos sólidos, que foi a base dos dados espacializados na Figura 45. Mais uma vez, o 

que se vê é uma concentração nas regiões Metropolitana, Sudoeste e Sul do estado. A princípio esta 

situação pode configurar-se como positiva, uma vez que a concentração de renda e população pode 

indicar que os municípios mais ricos e que concentram maior população têm capacidade de investir 

no gerenciamento de seus resíduos sólidos. O ponto discrepante é apresentado (mais uma vez) pelo 

Entorno do DF, com municípios com elevado contingente populacional, porém com uma baixa 

geração de renda. Há que se considerar a capacidade que os municípios teriam de lidar de forma 

isolada com seus próprios resíduos. Além de aspectos financeiros, deve-se levar em conta a própria 

existência de espaços adequados ao destino final dos mesmos. 

Recapitulando o que foi apresentado anteriormente, a dinâmica econômica, social e 

demográfica de Goiás foi marcada pelos processos de expansão da moderna agropecuária e, 

posteriormente, a industrialização associada a este processo. Isso implica que as regiões Sudoeste e 

Sul Goiano apresentem dinâmicas muito próximas. Além de possuírem uma agricultura e pecuária 

com elevada tecnificação, as duas regiões apresentam indústrias voltadas para o setor primário. É o 

caso de indústrias de fornecimento de insumos para a agropecuária (defensivos, fertilizantes, etc) e 

de processamento dos produtos agropecuários, como um importante setor de laticínios. Além disso, 

a região observa significativas mudanças econômicas com o avanço recente (a partir de 2004/2005) e 

novas Usinas de cana-de-açúcar.  

 A região Sudeste, além de apresentar uma dinâmica de expansão da Fronteira Agrícola à 

semelhança do Sul e Sudoeste, também é sede de um processo de industrialização no município de 

Catalão. Apesar desse processo de industrialização em alguma medida estar vinculado ao setor 

primário, apresenta uma dinâmica peculiar, resultado de uma política do Governo Federal de 

descentralização de plantas industriais. Assim, Catalão sedia indústrias automotivas que buscam 

atender todo o mercado consumidor nacional. 

 A Região Metropolitana apresenta a maior concentração populacional com dinâmica urbana 

muito própria, um setor industrial com menor vinculação ao setor primário e o peso da sede do 

governo estadual. Do ponto de vista da geração de resíduos sólidos urbanos, essa concentração 

populacional impõe atenção maior, dado o maior volume gerado e o número menor de locais 

adequados à destinação.  

 A Região Oeste Goiano apresenta pouca atividade agrícola, sendo voltada preferencialmente 

para a pecuária, tanto de corte quanto de leite. Apresenta uma importante bacia leiteira. Já as 
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regiões Noroeste e Norte apresentam uma economia basicamente dirigida à pecuária de corte. De 

modo geral apresentam maior concentração de renda e menor geração de empregos, influenciando 

no baixo IDH-M da região, como apresentado anteriormente. 

 A Região Centro Goiano é relativamente diversificada, com a presença de pecuária de corte e 

de leite, de um importante setor minerador, além de agricultura. Cabe ressaltar que à semelhança da 

porção Sul do estado esta região também observou significativa expansão do setor sucroalcooleiro.  

 Como já informado, a Região Entorno do DF é marcada por graves problemas econômicos e 

sociais, decorrentes de um elevado crescimento populacional sem a capacidade de geração de renda 

e empregos nos municípios da região.  

 Por fim, a região Nordeste é a que mais se distanciou do processo de expansão da Fronteira 

Agrícola e da industrialização. Com uma topografia muito acidentada, com elevados custos para 

adequação às modernas técnicas agrícolas, a região apresenta ainda boa cobertura vegetal nativa. O 

processo de desmatamento que se observa na região é voltado para a produção de carvão, com 

baixa capacidade de geração de renda. 

 

3 CARACTERIZAÇÃO AMBIENTAL DO ESTADO DE GOIÁS 

 O padrão de ocupação do estado de Goiás resultou na paisagem atual, que pode ser 

observada e analisada por meio do mapa do uso do solo, construído em 2013 e disponibilizado pelo 

Instituto Mauro Borges (Figura 56). Neste mapa, é possível observar que nas regiões Sudeste Goiano 

e Sul Goiano, existe uma expressiva ocupação do solo com áreas agrícolas, sendo que as áreas 

ocupadas por pastagens são igualmente extensas. Naquelas duas regiões, restaram poucas áreas 

cobertas com vegetação nativa remanescente.  
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Figura 56 - Mapa de uso do solo do estado de Goiás 
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Fonte: Instituto Mauro Borges, 2013. 

 

 

Na Tabela 73 é possível observar as quantidades de áreas ocupadas nas duas regiões. 
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Tabela 73 - Uso do solo nas regiões de planejamento Sudeste Goiano e Sul Goiano 

 
Sudoeste Goiano Sul Goiano 

Uso do Solo Área (km
2
) % da Região Área (km

2
) % da Região 

Agricultura 26.520,31 43,19 12.582,11 50,07 

Corpos Hídricos 696,96 1,14 376,57 1,50 

Banco de Área 0,00 0,00 0,28 0,00 

Cerrado 15.157,12 24,69 4.184,84 16,65 

Floresta 524,91 0,85 500,71 1,99 

Mineração 0,00 0,00 0,74 0,00 

Pastagem 18.299,25 29,80 7.338,93 29,20 

Reflorestamento 32,17 0,05 0,00 0,00 

Áreas Urbanas 170,71 0,28 146,92 0,58 

Área Total 61.401,43 100,00 25.131,10 100,00 

Fonte: Instituto Mauro Borges, 2013. 

 

 As regiões do Oeste Goiano, Metropolitana e Sudeste Goiano também possuem expressivas 

áreas ocupadas com agricultura. No entanto, na Região Metropolitana estão localizadas importantes 

áreas urbanizadas, conforme se pode observar na Tabela 74. 

 

Tabela 74 - Uso do solo nas regiões de planejamento Oeste Goiano, Região Metropolitana e Sudeste Goiano 

 
Oeste Goiano Região Metropolitana Sudeste Goiano 

Uso do Solo Área km
2
 % da Região Área km

2
 % da Região Área km

2
 % da Região 

Agricultura 8082.42 15.35 2649.86 36.24 6455.85 25.61 

Corpos Hídricos 339.41 0.64 20.36 0.28 659.52 2.62 

Banco de Areia 2.59 0.00 0.00 0.00 0.19 0.00 

Cerrado 13851.89 26.31 431.71 5.90 7480.25 29.67 

Floresta 2021.82 3.84 491.00 6.71 614.71 2.44 

Pastagem 28235.82 53.63 3049.86 41.70 9572.42 37.97 

Área Urbana 112.24 0.21 670.14 9.16 83.57 0.33 

Reflorestamento 0.00 0.00 0.00 0.00 332.08 1.32 

Mineração 0.00 0.00 0.00 0.00 13.74 0.05 

Área Total 52646.20 100.00 7312.93 100.00 25212.34 100.00 

Fonte: Instituto Mauro Borges, 2013. 

 

 As regiões de planejamento Nordeste Goiano, Centro Goiano e Entorno do Distrito Federal 

também são ocupadas por expressivas porções de áreas agrícolas, sendo que no caso do Entorno do 

Distrito Federal, também ocorrem significativas áreas urbanizadas, conforme se pode observar na 

Tabela 75. 
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Tabela 75 - Uso do solo nas regiões de planejamento Nordeste Goiano, Região Centro Goiano e Entorno do 
Distrito Federal 

 
Nordeste Goiano Centro Goiano Entorno do Distrito Federal 

Uso do Solo Área km
2
 % da Região Área km

2
 % da Região Área  km

2
 % da Região 

Agricultura 1734.75 4.46 5632.14 30.41 7046.08 19.66 

Corpos Hídricos 276.91 0.71 403.96 2.18 392.33 1.09 

Cerrado 23426.62 60.30 4658.82 25.15 15554.84 43.39 

Floresta 1109.77 2.86 570.26 3.08 52.11 0.15 

Pastagem 12240.61 31.50 7059.59 38.12 12310.09 34.34 

Área Urbana 46.05 0.12 177.07 0.96 455.62 1.27 

Reflorestamento 18.60 0.05 18.65 0.10 37.42 0.10 

Total 38853.30 100.00 18520.53 100.00 35848.48 100.00 

Fonte: Instituto Mauro Borges, 2013. 

 

 Finalmente, nas duas regiões de planejamento da parte norte do Estado - regiões Norte 

Goiano e Noroeste Goiano, estão localizadas expressivas áreas cobertas por vegetação nativa 

remanescente e áreas ocupadas com pastagens, conforme se pode observar na Tabela 76. 

 

Tabela 76 - Uso do solo nas regiões de planejamento Norte Goiano e nordeste Goiano 

 
Norte Goiano Noroeste Goiano 

Uso do Solo Área km
2
 % da Região Área km

2
 % da Região 

Agricultura 2329.96 3.91 2030.66 13.08 

Corpos Hídricos 1672.90 2.81 131.55 0.85 

Banco de Areia 13.60 0.02 1.12 0.01 

Cerrado 21009.54 35.28 3612.75 23.27 

Floresta 3284.47 5.51 1221.08 7.86 

Mineração 15.67 0.03 0.00 0.00 

Pastagem 30938.80 51.95 8486.27 54.65 

Área Urbana 103.72 0.17 44.66 0.29 

Reflorestamento 188.12 0.32 0.00 0.00 

Total 59556.79 100.00 15528.08 100.00 

Fonte: Instituto Mauro Borges, 2013. 

 

 Em relação ao uso da água na agricultura, foi considerada a área total de pivôs de irrigação 

em cada Região de Planejamento do Estado de Goiás. É possível observar na Figura 57, que as 

regiões do Entorno do Distrito Federal e Sul Goiano se destacam nesta atividade, sendo que as 

regiões do Oeste Goiano e Sudeste Goiano também possuem grandes áreas cobertas por pivôs de 

irrigação. 
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Figura 57 - Quantidade de áreas utilizadas em pivôs de irrigação nas Regiões de Planejamento do Estado de 
Goiás 
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Fonte: Instituto Mauro Borges, 2013. 

 

 Outro aspecto importante a ser considerado na gestão dos resíduos sólidos são as outorgas 

para uso dos recursos hídricos. No estado de Goiás, até 2012, estava cadastrado na SEMARH-GO, um 

total de 15.237 outorgas para os mais diversos usos de recursos hídricos, tais como irrigação, 

abastecimento público, mineração, geração de energia, barramento, bombeamento, entre outros. 

Do total de 3.189 outorgas cadastradas, 1.540 puderam ser espacializadas, pois possuem 

coordenadas, conforme se pode observar na Figura 58. 

 

 



                                               

115 
 

 

Figura 58 - Mapa da Localização dos Locais de Outorga de Uso dos Recursos Hídricos em Goiás 
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Fonte: Instituto Mauro Borges, 2013. 

 

 Na região de planejamento Centro Goiano, as outorgas são destinadas principalmente para 

utilização de águas subterrâneas, por meio de poços (144 outorgas), irrigação (58 outorgas), 

barramentos (36 outorgas), e outros usos tais como abastecimento público, canalização, uso 

industrial, e outros (15 outorgas). Goianésia e Anápolis são os municípios com maiores quantidades 

de outorgas, conforme se pode observar na Figura 59. 
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Figura 59 - Outorgas nos municípios da Região de Planejamento Centro Goiano 
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Fonte: SEMARH - GO, 2012. 

 

 Na região de Planejamento do Entorno de Distrito Federal, a maior parte das outorgas são 

destinadas para irrigação (112 outorgas), barramentos (63 outorgas), utilização de águas 

subterrâneas (33 outorgas), bombeamentos (22 outorgas), abastecimento público (21 outorgas), e 

outros usos (15 outorgas). Os municípios com maiores quantidade de outorgas na região são 

Cristalina, Luziânia e Água Fria de Goiás, conforme se pode observar na Figura 60. 
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Figura 60 - Outorgas nos municípios da Região de Planejamento do Entorno do Distrito Federal 
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Fonte: SEMARH - GO, 2012. 

 

 

 A região Nordeste de Goiás é a com menor quantidade de outorgas no Estado (Figura 61). A 

região possui 29 outorgas, sendo destinadas para irrigação (18 outorgas), abastecimento público (4 

outorgas), e o restante (7 outorgas) destinadas para outros usos tais como utilização de águas 

subterrâneas, canalização, bombeamentos e outros usos nãos descritos. 
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Figura 61 - Outorgas nos municípios da Região Nordeste de Goiás 
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Fonte: SEMARH - GO, 2012. 

 

 A região de planejamento Noroeste Goiano, possui 61 outorgas, sendo 29 para utilização de 

águas subterrâneas e 16 para irrigação. As 16 outorgas restantes foram destinadas para barramento, 

bombeamento, abastecimento público (2 outorgas), piscicultura e indústria. Na Figura 62, é possível 

observar que Itaberaí se destaca como município com maior quantidade de outorgas. 
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Figura 62 - Outorgas nos municípios da Região Noroeste Goiano 
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Fonte: SEMARH - GO, 2012. 

 

 Na região de planejamento Norte Goiano, utilização de águas subterrânea (65 outorgas), 

barramentos (15 outorgas), irrigação (12 outorgas), abastecimento público (11 outorgas), além de 14 

outorgas restantes destinadas a outros usos. Naquela região, o município com maior quantidade de 

outorgas é Mozarlândia, conforme se observa na Figura 63. 
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Figura 63 - Outorgas nos municípios da Região Norte Goiano 

Mozarlândia

Campos

Verdes

NiquelândiaUruaçu

Mara
Rosa

Formoso

Nova
Crixás

Montividiu
do Norte

Porangatu

São Miguel
do Araguaia

MATO
GROSSO

TOCANTINS

Centro
Goiano

Entorno do
Distrito
Federal

Nordeste
de Goias

Noroeste
Goiano

Oeste
Goiano

48°W51°W 49°W50°W

1
3

°S
1
4

°S
1
5

°S

Outorgas por Município na Região Norte Goiano

±

0 10 20 30 405
km

Região de Planejamento

Limite Estadual

Num. de Outorgas

1 - 9

10 - 26

27 - 56

57 - 171

172 - 1058
 

Fonte: SEMARH - GO, 2012. 

 

 Na região de planejamento do Oeste Goiano, 99 outorgas são utilizada para barramentos, 

irrigações e utilização de águas subterrâneas. Para abastecimento público são 9 outorgas, e o 

restante de 22 outorgas para outros usos. Conforme se pode observar na Figura 64, os municípios 

com maiores quantidades de outorgas são Jussara, Montes Claros de Goiás e Palmeiras de Goiás. 
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Figura 64 - Outorgas nos municípios da região Oeste Goiano 
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Fonte: SEMARH - GO, 2012. 

 

 Na região Metropolitana possui 1.433 outorgas, é a região do estado com maior quantidade 

de outorgas, sendo de 85% delas é destinada para a utilização de águas subterrâneas. É importante 

destacar que nessa região populosa e intensamente urbanizada, 15 outorgas são destinadas para 

abastecimento público. Os municípios com maiores quantidades de outorgas são Aparecida de 

Goiânia com 1058 outorgas, seguido de Goiânia, com 171 outorgas (Figura 65). 
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Figura 65 - Outorgas nos municípios da região Metropolitana 
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 Na região do Sudeste Goiano são 173 outorgas, sendo 52 para a utilização de águas 

subterrâneas, 44 para barramentos, 42 para irrigação e o restante para outros tipos de uso. Um dos 

municípios de maior desempenho socioeconômico nessa região é Catalão, sendo portanto o 

município com maior quantidade de outorgas no Sudeste Goiano, conforme se pode observar na 

Figura 66. 
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Figura 66 - Outorgas nos municípios da região do Sudeste Goiano 
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 A região de planejamento do Sudoeste Goiano possui 403 outorgas, sendo que 150 delas 

foram destinadas para a utilização de águas subterrâneas, 133 para irrigação e 5 outorgas para 

abastecimento público. O restante das outorgas são para várias outras atividades, tais como 

barramento, bombeamento, canalização, indústria, etc. Nessa região, os municípios com maiores 

quantidades de outorgas são Rio Verde e Jataí (Figura 67). 
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Figura 67 - Outorgas nos municípios da região do Sudoeste Goiano 
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 A região de planejamento do Sul Goiano, possui 212 outorgas, sendo que 74 são destinadas 

para irrigação, 58 são para utilização de águas subterrâneas, e 57 para barramentos. O restante das 

outorgas são para outros tipos de atividades, sendo apenas uma destinada ao abastecimento 

público. 

 Nessa região o município com maior quantidade de outorgas é Morrinhos, conforme se pode 

observar na Figura 68. 
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Figura 68 - Outorgas nos municípios da região Sul Goiano 
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 Considerando as regiões de planejamento do Estado de Goiás, a região Metropolitana é a 

possui mais outorgas (1433 outorgas), seguida pela região do Sudoeste Goiano (403 outorgas), a 

região Nordeste de Goiás é com menor quantidade de outorgas (29 outorgas), conforme se pode 

observar na Figura 69. 
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Figura 69 - Quantidade de outorgas nas regiões de planejamento do estado de Goiás 

 

Fonte: SEMARH - GO, 2012. 

 

 A atividade que mais tem demandado outorgas no estado de Goiás é a utilização de águas 

subterrâneas (1803 outorgas), seguida da irrigação (563 outorgas), e barramentos (395 outorgas). 

Para abastecimento público foram obtidas 89 outorgas no estado de Goiás, conforme se pode 

observar na Figura 70. 

 

Figura 70 - Quantidade de outorgas por atividade 

 
Fonte: SEMARH - GO, 2012. 
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 Em relação a utilização da água no estado de Goiás, faz se importante o conhecimento 

das áreas onde estão localizadas as bacias de captação para o abastecimento público dos municípios 

goianos. O mapeamento dessas bacias foi elaborado a partir da utilização de dados altimétricos 

disponibilizados pelos Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), denominado Topodata. Além 

dos dados de relevo, foram utilizados o mapa de pontos de captação de água. Por meio da utilização 

do Sistema de Informações Geográficas ArcGIS, cada bacia de captação foi mapeada de maneira 

semi-automática, a partir da seleção digital de cada ponto de captação. O resultado desse 

mapeamento pode ser observado na Figura 71. 

 

Figura 71 - Bacias de captação de água para abastecimento público dos municípios do estado de Goiás 
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 As três regiões de planejamento mais ocupadas por bacias de captação de água para 

abastecimento público são o Noroeste Goiano, com 84,977% de sua área ocupada, o Centro Goiano 

com 48,945% e a Região Metropolitana com 48,479%. A Figura 72 ilustra a porção ocupada por 

bacias de captação de água para abastecimento público municipal.  

 

Figura 72 - Porção das regiões de planejamento ocupada pelas bacias de captação de água para abastecimento 
público municipal 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 

 

 Para a correta disposição dos vários tipos de resíduos sólidos, além do monitoramento 

ambiental das atividades relacionadas com a disposição de resíduos sólidos, faz-se muito importante 

o conhecimento da localização exata dessas bacias de captação. Além disso, é importante mencionar 

que muitas das bacias de captação ocupam áreas de vários municípios, portanto no futuro essa a 

disposição inadequada de resíduos sólidos em bacias de captação pode resultar em graves conflitos 

políticos e administrativos. 

 Para o correto gerenciamento dos resíduos sólidos, considerando as bacias hidrográficas 

do estado de Goiás, é importante considerar os comitês de bacias. De acordo com dados da 

Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás (SEMARH), atualmente estão instalados 

dois Comitês de Bacias, sendo eles: o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Meia Ponte (COBAMP) e o 

Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Vermelho (CBH-Rio Vermelho). 
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 Estão em instalação: Comitê da Bacia Hidrográfica dos Rios Corumbá, Veríssimo e Porção 

Goiana do Rio São Marcos, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio dos Bois e o Comitê da Bacia 

Hidrográfica dos Afluentes Goianos do Baixo Paranaíba.  

 É importante observar que várias bacias de captação estão localizadas nas bacias 

hidrográficas cujos comitês já estão implantados ou em fase de implantação.  

 No estado de Goiás, grande parte das outorgas são para a utilização de águas 

subterrâneas, desta forma, faz-se importante o conhecimento da localização das áreas de recarga 

hídrica. O estado de Goiás não possui o mapeamento das áreas de recarga hídrica. Sendo assim, no 

âmbito do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado de Goiás, foi construído o mapa de 

susceptibilidade de áreas de recarga. 

 A elaboração do mapa de susceptibilidade seguiu a metodologia descrita por (Mohan & 

Ravi Shankar, 2005), que considera a declividade do terreno, os tipos de solos, o uso do solo e a 

geologia.  

 Considera-se que as áreas com maior susceptibilidade para a recarga de recursos hídricos 

são aquelas onde o relevo é plano (pois minimiza o escoamento superficial), onde os solos possuem 

textura mais grossa (solos de textura fina tornam o processo de recarga mais difícil), e locais com uso 

de solo que permitem a recarga hídrica (áreas cobertas com vegetação nativa remanescente são 

mais susceptíveis, áreas densamente urbanizadas são menos susceptíveis). Além disso, foram 

consideradas as falhas geológicas e os terrenos de formação cársticas (localizadas principalmente na 

região nordeste do estado). A integração espacial de todas essas informações resultou em um mapa 

dividido em cinco categorias, sendo elas áreas muito susceptíveis à recarga hídrica, áreas susceptíveis 

à recarga hídrica, áreas medianamente susceptíveis à recarga hídrica, áreas pouco susceptíveis à 

recarga hídrica e áreas não susceptíveis à recarga hídrica, conforme se por observar na Figura 73. 

 Na região Nordeste do estado de Goiás estão localizadas extensas áreas cobertas por 

vegetação nativa remanescente, que combinadas com áreas de relevo plano, em solo arenoso, além 

de áreas de formação geológica cárstica, torna aquela região com maior quantidade de áreas muito 

susceptíveis à recarga hídrica. O mesmo acontece com a parte leste da região do Norte Goiano.  

 A região do Entorno do Distrito Federal também possui extensas áreas com 

características ambientais de alta susceptibilidade à recarga hídrica. 

 Na região Metropolitana, a densa urbanização de extensas áreas combinada com relevo 

movimentado em algumas regiões, além da presença de manchas de solos argilosos, ocorrem 

algumas áreas de baixa susceptibilidade à recarga hídrica, o mesmo ocorre em algumas porções das 

regiões do Sudeste Goiano, Sul Goiano, Oeste Goiano e Norte Goiano. 
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Figura 73 - Mapa de susceptibilidade à recarga hídrica no estado de Goiás 

 
Fonte: NRSL/UFG, 2014. 
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APÊNDICE A - Estimativas da geração diária de resíduos sólidos urbanos, por municípios, para as 

regiões do estado de Goiás 

 

Região Sul Goiano - 26 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Água Limpa 1426 0,66 

Aloândia 1769 0,81 

Bom Jesus de Goiás 19.253 11,22 

Buriti Alegre 8.412 4,25 

Cachoeira Dourada 5.357 2,48 

Caldas Novas 67.714 47,45 

Cezarina 5.595 2,61 

Cromínia 2.675 1,23 

Edealina 2.569 1,18 

Edéia  9.538 4,93 

Goiatuba 29.941 18,69 

Inaciolândia 4.815 2,21 

Indiara 11.654 6,24 

Itumbiara 88.942 64,60 

Joviânia 6.472 3,11 

Mairipotaba 1.570 0,72 

Marzagão 1.804 0,83 

Morrinhos 35.959 23,06 

Panamá 2.035 0,94 

Piracanjuba 17.551 10,07 

Pontalina 13.897 7,67 

Porteirão 2.929 1,35 

Professor Jamil 2.261 1,04 

Rio Quente  2.839 1,31 

Varjão 2.243 1,03 

Vicentinópolis 6.321 3,02 

TOTAL 355.541 222,71 

 

Região Metropolitana De Goiânia - 20 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Abadia de Goiás 5.081 2,32 

Aparecida de Goiânia 455.193 400,42 

Aragoiânia 5.528 2,57 

Bela Vista de Goiás 17.955 10,34 

Bonfinópolis 7.021 3,43 

Brazabrantes 2.170 1,00 

Caldazinha 1.918 0,88 

Caturaí 3.664 1,69 

Goianápolis 9.691 5,02 
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Goiânia 1.297.076 1268,54 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Goianira 33.451 21,23 

Guapó 11.333 6,04 

Hidrolândia 10.470 5,50 

Inhumas 45.103 29,89 

Nerópolis 23.229 13,94 

Nova Veneza 7.026 3,43 

Santo Antônio de Goiás 4.271 1,96 

Senador Canedo 84.111 60,65 

Terezópolis de Goiás 5.677 2,66 

Trindade 100.106 73,82 

TOTAL 2.130.074 1915,34 

 

Região Noroeste Goiano - 13 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Araçu 3.357 1,54 

Araguapaz 5.199 2,39 

Aruanã 6.178 2,94 

Faina 3.849 1,77 

Goiás 18.638 10,80 

Guaraíta 90% de coleta 1.442 0,66 

Heitoraí 2.645 1,22 

Itaberaí 29.784 18,57 

Itaguari 3.968 1,83 

Itaguaru 4.521 2,08 

Itapuranga 21.235 12,57 

Itauçu 6.461 3,10 

Matrinchã 2.995 1,38 

TOTAL 110.272 60,86 

 

Região Nordeste Goiano - 20 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Alto Paraíso de Goiás 5.219 2,4 

Alvorada do Norte 6.873 3,34 

Buritinópolis 1.885 0,87 

Campos Belos 16.206 9,18 

Cavalcante 4.742 2,18 

Colinas do Sul 2.525 1,16 

Damianópolis 1.853 0,85 

Divinópolis de Goiás 3.491 1,61 

Flores de Goiás 3.170 1,46 

Guarani de Goiás 1.763 0,81 

Iaciara 9.300 4,78 
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Mambaí 4.802 2,21 

Monte Alegre de Goiás 3.164 1,46 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Nova Roma 1.426 0,66 

Posse 23.939 14,44 

São Domingos 5.774 2,71 

São João d'Aliança 6.724 3,25 

Simolândia 5.378 2,49 

Sítio d'Abadia 994 0,46 

Teresina de Goiás 2.134 0,98 

TOTAL 111.362 57,29 

 

Região Entorno Do Distrito Federal - 19 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Abadiânia 10.778 5,69 

Água Fria de Goiás 2.137 0,98 

Águas Lindas de Goiás 159.138 124,29 

Alexânia 19.676 11,50 

Cabeceiras 5.505 2,56 

Cidade Ocidental 43.654 28,79 

Cocalzinho de Goiás 6.444 3,09 

Corumbá de Goiás 6.416 3,08 

Cristalina 38.421 24,88 

Formosa 92.023 67,14 

Luziânia 162.807 127,50 

Mimoso de Goiás 1.242 0,57 

Novo Gama 93.971 68,74 

Padre Bernardo 10.786 5,70 

Pirenópolis 15.563 8,76 

Planaltina 77.582 55,36 

Santo Antônio do Descoberto 56.808 38,87 

Valparaíso de Goiás 132.982 101,62 

Vila Boa 3.502 1,61 

TOTAL 939.435 680,72 

 

Região Sudoeste Goiano - 26 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Acreúna 17.696 10,17 

Aparecida do Rio Doce 1.950 0,90 

Aporé 2.541 1,17 

Cachoeira Alta 8.382 4,23 

Caçu 10.735 5,67 

Castelândia 3.344 1,54 
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Chapadão do Céu 5.878 2,77 

Gouvelândia 3.895 1,79 

Itajá 3.740 1,72 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Itarumã 4.078 1,88 

Jataí 81.010 58,13 

Lagoa Santa 776 0,36 

Maurilândia 11.120 5,91 

Mineiros 48.286 32,30 

Montividiu 8.584 4,35 

Paranaiguara 8.388 4,23 

Perolândia 1.859 0,86 

Portelândia 3.110 1,43 

Quirinópolis 38.163 24,69 

Rio Verde 163.540 128,14 

Santa Helena de Goiás 34.815 22,22 

Santa Rita do Araguaia 6.159 2,93 

Santo Antônio da Barra 3.372 1,55 

São Simão 16.309 9,25 

Serranópolis 5.534 2,58 

Turvelândia 3.138 1,44 

TOTAL 496.402 332,20 

 

Região Centro Goiano - 31 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Anápolis 328.755 279,15 

Barro Alto 6.251 2,98 

Campo Limpo de Goiás 5.289 2,44 

Carmo do Rio Verde 7.054 3,45 

Ceres 19.790 11,58 

Damolândia 2.182 1,00 

Goianésia 55.560 37,90 

Guarinos 1.131 0,52 

Hidrolina 2.980 1,37 

Ipiranga de Goiás 1.282 0,59 

Itapaci 16.595 9,44 

Jaraguá 35.328 22,60 

Jesúpolis 1.834 0,84 

Morro Agudo de Goiás 1.649 0,76 

Nova América 1.647 0,76 

Nova Glória 5.730 2,69 

Ouro Verde de Goiás 2.683 1,23 

Petrolina de Goiás 6.683 3,23 

Pilar de Goiás 1.201 0,55 

Rialma 9.798 5,09 
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Rianápolis 4.081 1,88 

Rubiataba 16.184 9,17 

Santa Isabel 1.367 0,63 

Santa Rita do Novo Destino 1.113 0,51 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Santa Rosa de Goiás 2.177 1,00 

São Francisco de Goiás 4.464 2,05 

São Luíz do Norte 3.908 1,80 

São Patrício 1.171 0,54 

Taquaral de Goiás 2.881 1,33 

Uruana 11.232 5,98 

Vila Propício 1.504 0,69 

TOTAL 563.504 413,74 

 

Região Norte Goiano - 26 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Alto Horizonte 3.863 1,78 

Amaralina 1.101 0,51 

Bonópolis 1.301 0,60 

Campinaçu 2.173 1,00 

Campinorte 8.995 4,60 

Campos Verdes 4.476 2,06 

Crixás 12.318 6,66 

Estrela do Norte 2.931 1,35 

Formoso 3.607 1,66 

Mara Rosa 7.961 3,98 

Minaçu 26.554 16,27 

Montividiu do Norte 1.347 0,62 

Mozarlândia 12.161 6,56 

Mundo Novo 3.767 1,73 

Mutunópolis 2.540 1,17 

Niquelândia 33.343 21,15 

Nova Crixás 7.728 3,84 

Nova Iguaçu de Goiás 2.024 0,93 

Novo Planalto 2.587 1,19 

Porangatu 35.731 22,89 

Santa Tereza de Goiás 3.355 1,54 

Santa Terezinha de Goiás 7.768 3,86 

São Miguel do Araguaia 17.661 10,15 

Trombas 2.194 1,01 

Uirapuru 1.464 0,67 

Uruaçu 33.796 21,48 

TOTAL 242.746 139,26 
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Região Oeste Goiano - 43 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Adelândia 2.207 1,02 

Americano do Brasil 4.718 2,17 

Amorinópolis 2.171 1,00 

Anicuns 17.311 9,9 

Aragarças 17.617 10,1 

Arenópolis 1.919 0,88 

Aurilândia 2.800 1,29 

Avelinópolis 1.877 0,86 

Baliza 1.094 0,5 

Bom Jardim de Goiás 6.349 3,69 

Britânia 4.543 2,09 

Buriti de Goiás 1.735 0,8 

Cachoeira de Goiás 1.171 0,54 

Caiapônia 12.269 6,62 

Campestre de Goiás 2.376 1,09 

Córrego do Ouro 1.633 0,75 

Diorama 1.506 0,69 

Doverlândia 4.916 2,26 

Fazenda Nova 4.078 1,88 

Firminópolis 8.778 4,46 

Iporá 28.545 17,66 

Israelândia 2.249 1,03 

Itapirapuã 5.536 2,57 

Ivolândia 1.535 0,71 

Jandaia 4.154 1,91 

Jaupaci 2.358 1,08 

Jussara 15.207 8,51 

Moiporá 1.133 0,52 

Montes Claros de Goiás 5.325 2,45 

Mossâmedes 3.275 1,51 

Nazário 6.187 2,94 

Novo Brasil 2.274 1,05 

Palestina de Goiás 2.180 1 

Palmeiras de Goiás 19.166 11,14 

Palminópolis 2.699 1,24 

Paraúna 7.987 3,99 

Piranhas 9.071 4,64 

Sanclerlândia 6.068 2,87 

Santa Bárbara de Goiás 5.206 2,39 

Santa Fé de Goiás 3.811 1,75 

São João da Paraúna 1.277 0,59 

São Luís de Montes Belos 26.585 16,27 
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Turvânia 3.891 1,79 

TOTAL 266.787 142,2 

 

Região Sudeste Goiano - 22 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RSU (t/dia) 

Anhanguera 955 0,44 

Campo Alegre de Goiás 4.481 2,06 

Catalão 81.064 58,18 

Corumbaíba 6.307 3,01 

Cristianópolis 2.472 1,14 

Cumari 2.419 1,11 

Davinópolis 1.400 0,64 

Gameleira de Goiás 1.094 0,5 

Goiandira 4.538 2,09 

Ipameri 21.336 12,64 

Leopoldo de Bulhões 4.843 2,23 

Nova Aurora 1.873 0,86 

Orizona 7.975 3,99 

Ouvidor 4.810 2,21 

Palmelo 2.216 1,02 

Pires do Rio 27.094 16,66 

Santa Cruz de Goiás 981 0,45 

São Miguel do Passa Quatro 2.074 0,95 

Silvânia 12.669 6,88 

Três Ranchos 2.488 1,14 

Urutaí 2.162 0,99 

Vianópolis 9.170 4,7 

TOTAL 204.421 123,91 
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APÊNDICE B - Geração per capita, por região e faixa populacional, a partir das quantidades de 

resíduos de serviços de saúde gerados, informadas pelos municípios 

 

Região 
Até 

5000  

De 
5000 a 
10mil 

De 
10mil 
a 20 
mil 

De 
20mil 

a 
50mil 

De 
50mil 

a 
100mil  

De 
100mil 

a 
200mil 

De 
200mil 

a 
500mil 

De 
500mil 

a 
1milhão 

Acima 
de 

1milhão 
Total 

Norte 

0,22 0,19 0,53 0,18           

16 

1,10   0,44 0,03           

3,28   0,30 0,15           

3,31   0,62             

1,19                 

0,37                 

0,18                 

2,30                 

Nordeste 

0,4 0,09 0,11             

10 

0,34 0,12 0,09             

3,63 3,88               

  0,53               

  0,38               

Noroeste 

2,02 0,08   0,46           

7 0,30 0,22               

0,08 0,10               

Centro 

0,64 0,96 0,04       2,64     

23 

0,40 0,08 3,88             

0,28 0,05 0,24             

0,07 0,05 2,97             

8,73 0,80 0,21             

0,22                 

0,36                 

0,09                 

0,44                 

0,32                 

0,15                 

0,41                 

Entorno do Distrito  
Federal 

  0,11 0,30 0,42 0,09 0,07       

9       0,19 0,51         

      0,48           

Oeste 2,42 0,17 0,14 0,13           29 



                                               

144 
 

Região 
Até 

5000  

De 
5000 a 
10mil 

De 
10mil 
a 20 
mil 

De 
20mil 

a 
50mil 

De 
50mil 

a 
100mil  

De 
100mil 

a 
200mil 

De 
200mil 

a 
500mil 

De 
500mil 

a 
1milhão 

Acima 
de 

1milhão 
Total 

0,20 0,53 0,13             

0,22 0,15               

0,33 0,92               

1,96 1,31               

0,23 0,27               

0,13 0,08               

0,36 0,11               

0,42 0,07               

0,20                 

0,07                 

0,07                 

0,14                 

0,34                 

0,05                 

1,78                 

0,15                 

Metropolitana de  
Goiânia 

0,74 0,26 0,20 0,14         2,21 

12 0,11 0,09 0,26 0,18           

0,10 0,04   0,15           

Sudeste 

1,64 0,69 0,04   1,25         

17 

1,62 0,48 0,001             

0,06 1,46               

0,18 0,15               

2,33                 

0,31                 

0,11                 

0,16                 

0,85                 

0,78                 

Sudoeste 

0,48 0,08 0,11 0,71 0,04         

20 

0,30 0,12 0,06 1,32           

0,16 1,03 0,28 0,07           

0,16 0,08 0,14             

0,30 0,42 7,08             

0,30                 
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Região 
Até 

5000  

De 
5000 a 
10mil 

De 
10mil 
a 20 
mil 

De 
20mil 

a 
50mil 

De 
50mil 

a 
100mil  

De 
100mil 

a 
200mil 

De 
200mil 

a 
500mil 

De 
500mil 

a 
1milhão 

Acima 
de 

1milhão 
Total 

Sul 

1,52 0,13 0,26 0,06 0,39         

22 

0,20 0,51 0,11 0,37           

0,25 2,80 0,42 0,09           

2,90 1,69   1,00           

0,49 0,01               

0,36                 

0,22                 

0,25                 

0,10                 

TOTAL DE DADOS 71 41 26 19 5 1 1   1 165 

 



                                               

146 
 

APÊNDICE C - Estimativas da geração diária de resíduos de serviços de saúde, por municípios, para 

as regiões do estado de Goiás 

 

REGIÃO CENTRO  
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (kg/mês)  
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (t/dia)  

 Anápolis  126.273,90 4,21 

 Barro Alto  3.942,90 0,13 

 Campo Limpo de Goiás  - - 

 Carmo do Rio Verde  1.819,80 0,06 

 Ceres  29.723,40 0,99 

 Damolândia  1.415,40 0,05 

 Goianésia  22.444,20 0,75 

 Guarinos  - - 

 Hidrolina  2.830,80 0,09 

 Ipiranga de Goiás  - - 

 Itapaci  7.481,40 0,25 

 Jaraguá  9.503,40 0,32 

 Jesúpolis  - - 

 Morro Agudo de Goiás  1.718,70 0,06 

 Nova América  - - 

 Nova Glória  - - 

 Ouro Verde de Goiás  - - 

 Petrolina de Goiás  2.527,50 0,08 

 Pilar de Goiás  - - 

 Rialma  2.527,50 0,08 

 Rianápolis  - - 

 Rubiataba  10.918,80 0,36 

 Santa Isabel  - - 

 Santa Rita do Novo Destino  - - 

 Santa Rosa de Goiás  1.617,60 0,05 

 São Francisco de Goiás  - - 

 São Luíz do Norte  1.011,00 0,03 

 São Patrício  - - 

 Taquaral de Goiás  2.022,00 0,07 

 Uruana  2.729,70 0,09 

 Vila Propício  - - 

 TOTAL  230.508,00 7,68 

 

REGIÃO SUDOESTE  
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (kg/mês)  
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (t/dia)  

 Acreúna  7.279,20 0,24 

 Aparecida do Rio Doce  - - 

 Aporé  2.325,30 0,08 

 Cachoeira Alta  2.628,60 0,09 

 Caçu  3.639,60 0,12 

 Castelândia  1.516,50 0,05 

 Chapadão do Céu  2.527,50 0,08 
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REGIÃO SUDOESTE  
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (kg/mês)  
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (t/dia)  

 Gouvelândia  - - 

 Itajá  2.022,00 0,07 

 Itarumã  1.415,40 0,05 

 Jataí  15.468,30 0,52 

 Lagoa Santa  - - 

 Maurilândia  1.617,60 0,05 

 Mineiros  24.162,90 0,81 

 Montividiu  3.437,40 0,11 

 Paranaiguara  2.426,40 0,08 

 Perolândia  - - 

 Portelândia  2.224,20 0,07 

 Quirinópolis  13.648,50 0,45 

 Rio Verde  43.574,10 1,45 

 Santa Helena de Goiás  18.299,10 0,61 

 Santa Rita do Araguaia  - - 

 Santo Antônio da Barra  - - 

 São Simão  6.167,10 0,21 

 Serranópolis  2.022,00 0,07 

 Turvelândia  1.415,40 0,05 

 TOTAL  157.817,10 5,26 

 

REGIÃO NOROESTE 
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (kg/mês) 
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (t/dia) 

Araçu 1.819,80 0,06 

Araguapaz 1.011,00 0,03 

Aruanã 1.516,50 0,05 

Faina 1.516,50 0,05 

Goiás 12.536,40 0,42 

Guaraíta - - 

Heitoraí 1.920,90 0,06 

Itaberaí 7.077,00 0,24 

Itaguari - - 

Itaguaru - - 

Itapuranga 13.446,30 0,45 

Itauçu 1.819,80 0,06 

Matrinchã 1.415,40 0,05 

TOTAL 44.079,60 1,47 

 

REGIÃO NORDESTE 
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (kg/mês) 
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (t/dia) 

Alto Paraíso de Goiás 1.516,50 0,05 

Alvorada do Norte 3.235,20 0,11 

Buritinópolis - - 

Campos Belos 4.852,80 0,16 

Cavalcante 1.819,80 0,06 

Colinas do Sul 1.516,50 0,05 
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Damianópolis 1.314,30 0,04 

REGIÃO NORDESTE 
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (kg/mês) 
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (t/dia) 

Divinópolis de Goiás 2.022,00 0,07 

Flores de Goiás 707,70 0,02 

Guarani de Goiás - - 

Iaciara 2.224,20 0,07 

Mambaí 1.314,30 0,04 

Monte Alegre de Goiás 1.617,60 0,05 

Nova Roma - - 

Posse 5.459,40 0,18 

São Domingos 2.224,20 0,07 

São João d'Aliança 7.683,60 0,26 

Simolândia 1.617,60 0,05 

Sítio d'Abadia - - 

Teresina de Goiás - - 

TOTAL 39.125,70 1,30 

 

REGIÃO OESTE 
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (kg/mês) 
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (t/dia) 

Adelândia - - 

Americano do Brasil 3.740,70 0,12 

Amorinópolis 1.617,60 0,05 

Anicuns 3.740,70 0,12 

Aragarças 4.246,20 0,14 

Arenópolis 1.718,70 0,06 

Aurilândia - - 

Avelinópolis 1.647,17 0,05 

Baliza - - 

Bom Jardim de Goiás 3.740,70 0,12 

Britânia 2.311,38 0,08 

Buriti de Goiás 1.423,49 0,05 

Cachoeira de Goiás - - 

Caiapônia 3.538,50 0,12 

Campestre de Goiás - - 

Córrego do Ouro 1.649,79 0,05 

Diorama 1.617,60 0,05 

Doverlândia 2.457,47 0,08 

Fazenda Nova 2.058,08 0,07 

Firminópolis 3.740,70 0,12 

Iporá 10.716,60 0,36 

Israelândia 916,49 0,03 

Itapirapuã 2.325,30 0,08 

Ivolândia 1.031,15 0,03 

Jandaia 1.420,85 0,05 

Jaupaci 1.019,09 0,03 

Jussara 6.874,80 0,23 

Moiporá - - 
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Montes Claros de Goiás 2.632,40 0,09 

Mossâmedes 2.070,39 0,07 

REGIÃO OESTE 
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (kg/mês) 
RSS hospitalar Grupos A, D 

e E (t/dia) 

Nazário 1.679,69 0,06 

Novo Brasil 1.112,10 0,04 

Palestina de Goiás 1.915,34 0,06 

Palmeiras de Goiás 3.336,30 0,11 

Palminópolis 1.617,60 0,05 

Paraúna 1.614,43 0,05 

Piranhas 3.485,32 0,12 

Sanclerlândia 1.717,44 0,06 

Santa Bárbara de Goiás 1.488,45 0,05 

Santa Fé de Goiás 1.482,83 0,05 

São João da Paraúna - - 

São Luís de Montes Belos 7.178,10 0,24 

Turvânia 1.223,06 0,04 

TOTAL 96.106,50 3,20 

 

REGIÃO NORTE 
RSS hospitalar Grupos A, D e E 

(kg/mês) 
RSS hospitalar Grupos A, D e E             

(t/dia) 

Alto Horizonte - - 

Amaralina - - 

Bonópolis - - 

Campinaçu 1.920,90 0,06 

Campinorte 1.718,70 0,06 

Campos Verdes 3.639,60 0,12 

Crixás 9.806,70 0,33 

Estrela do Norte 1.718,70 0,06 

Formoso 1.819,80 0,06 

Mara Rosa 3.134,10 0,10 

Minaçu 8.290,20 0,28 

Montividiu do Norte - - 

Mozarlândia 2.123,10 0,07 

Mundo Novo 1.819,80 0,06 

Mutunópolis 1.920,90 0,06 

Niquelândia 14.861,70 0,50 

Nova Crixás 3.235,20 0,11 

Nova Iguaçu de Goiás - - 

Novo Planalto - - 

Porangatu 12.536,40 0,42 

Santa Tereza de Goiás 1.718,70 0,06 

Santa Terezinha de Goiás 4.044,00 0,13 

São Miguel do Araguaia 10.110,00 0,34 

Trombas 1.516,50 0,05 

Uirapuru - - 

Uruaçu 11.019,90 0,37 

TOTAL 96.954,90 3,23 
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REGIÃO SUL GOIANO 
RSS hospitalar Grupos A, D e E 

(kg/mês) 
RSS hospitalar Grupos A, D e E 

(t/dia) 

Água Limpa - - 

Aloândia 1.617,60 0,05 

Bom Jesus de Goiás 2.123,10 0,07 

Buriti Alegre 3.437,40 0,11 

Cachoeira Dourada 1.617,60 0,05 

Caldas Novas 13.446,30 0,45 

Cezarina 2.830,80 0,09 

Cromínia 707,70 0,02 

Edealina 1.011,00 0,03 

Edéia 2.628,60 0,09 

Goiatuba 16.074,90 0,54 

Inaciolândia 1.617,60 0,05 

Indiara 5.156,10 0,17 

Itumbiara 30.330,00 1,01 

Joviânia 1.516,50 0,05 

Mairipotaba 1.819,80 0,06 

Marzagão 2.931,90 0,10 

Morrinhos 11.525,40 0,38 

Panamá - - 

Piracanjuba 7.582,50 0,25 

Pontalina 5.257,20 0,18 

Porteirão - - 

Professor Jamil - - 

Rio Quente - - 

Varjão - - 

Vicentinópolis 3.942,90 0,13 

TOTAL 117.174,90 3,91 

 

REGIÃO METROPOLITANA 
RSS hospitalar Grupos A, D e E 

(kg/mês) 
RSS hospitalar Grupos A, D e E 

(t/dia) 

Abadia de Goiás - - 

Aparecida de Goiânia 80.374,50 2,68 

Aragoiânia 1.617,60 0,05 

Bela Vista de Goiás 3.639,60 0,12 

Bonfinópolis 2.022,00 0,07 

Brazabrantes - - 

Caldazinha - - 

Caturaí 1.819,80 0,06 

Goianápolis 2.426,40 0,08 

Goiânia 725.089,20 24,17 

Goianira 3.740,70 0,12 

Guapó - - 

Hidrolândia 2.224,20 0,07 

Inhumas 34.980,60 1,17 
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Nerópolis 13.143,00 0,44 

Nova Veneza 1.819,80 0,06 

Santo Antônio de Goiás 2.123,10 0,07 

REGIÃO METROPOLITANA 
RSS hospitalar Grupos A, D e E 

(kg/mês) 
RSS hospitalar Grupos A, D e E 

(t/dia) 

Senador Canedo 9.907,80 0,33 

Terezópolis de Goiás - - 

Trindade 54.897,30 1,83 

TOTAL 939.825,60 31,33 

 

REGIÃO ENTORNO DO DF 
RSS hospitalar Grupos A, D e 

E (kg/mês) 
RSS hospitalar Grupos A, D e 

E (t/dia) 

Abadiânia - - 

Água Fria de Goiás - - 

Águas Lindas de Goiás 3.942,90 0,13 

Alexânia 3.942,90 0,13 

Cabeceiras 1.617,60 0,05 

Cidade Ocidental 5.762,70 0,19 

Cocalzinho de Goiás 2.123,10 0,07 

Corumbá de Goiás 2.628,60 0,09 

Cristalina 6.268,20 0,21 

Formosa 13.749,60 0,46 

Luziânia 18.198,00 0,61 

Mimoso de Goiás - - 

Novo Gama - - 

Padre Bernardo 3.639,60 0,12 

Pirenópolis 6.167,10 0,21 

Planaltina 7.784,70 0,26 

Santo Antônio do Descoberto 7.986,90 0,27 

Valparaíso de Goiás 6.773,70 0,23 

Vila Boa 1.314,30 0,04 

TOTAL 91.899,90 3,06 

 

REGIÃO SUDESTE 
RSS hospitalar Grupos A, D e 

E (kg/mês) 
RSS hospitalar Grupos A, D e E 

(t/dia) 

Anhanguera - - 

Campo Alegre de Goiás 581,33 0,02 

Catalão 34.171,80 1,14 

Corumbaíba 2.830,80 0,09 

Cristianópolis 808,80 0,03 

Cumari 1.425,51 0,05 

Davinópolis - - 

Gameleira de Goiás - - 

Goiandira 3.437,40 0,11 

Ipameri 18.400,20 0,61 

Leopoldo de Bulhões 2.931,90 0,10 

Nova Aurora - - 

Orizona 2.931,90 0,10 
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Ouvidor 2.628,60 0,09 

Palmelo 1.415,40 0,05 

Pires do Rio 5.257,20 0,18 

REGIÃO SUDESTE 
RSS hospitalar Grupos A, D e 

E (kg/mês) 
RSS hospitalar Grupos A, D e E 

(t/dia) 

Santa Cruz de Goiás 1.213,20 0,04 

São Miguel do Passa Quatro 2.022,00 0,07 

Silvânia 4.448,40 0,15 

Três Ranchos - - 

Urutaí - - 

Vianópolis 3.740,70 0,12 

TOTAL 88.245,14 2,94 
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APÊNDICE D - Estimativas da geração diária de resíduos da construção civil, por municípios, para as 

regiões do estado de Goiás 

 

REGIÃO SUL GOIANO - 26 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RCC (t/dia) 

Água Limpa 1426 2,07 

Aloândia 1769 2,57 

Bom Jesus de Goiás 19.253 27,92 

Buriti Alegre 8.412 12,20 

Cachoeira Dourada 5.357 7,77 

Caldas Novas 67.714 98,19 

Cezarina 5.595 8,11 

Cromínia 2.675 3,88 

Edealina 2.569 3,73 

Edéia  9.538 13,83 

Goiatuba 29.941 43,41 

Inaciolândia 4.815 6,98 

Indiara 11.654 16,90 

Itumbiara 88.942 128,97 

Joviânia 6.472 9,38 

Mairipotaba 1.570 2,28 

Marzagão 1.804 2,62 

Morrinhos 35.959 52,14 

Panamá 2.035 2,95 

Piracanjuba 17.551 25,45 

Pontalina 13.897 20,15 

Porteirão 2.929 4,25 

Professor Jamil 2.261 3,28 

Rio Quente  2.839 4,12 

Varjão 2.243 3,25 

Vicentinópolis 6.321 9,17 

TOTAL 355.541 515,53 

 

REGIÃO METROPOLITANA DE GOIÂNIA - 20 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RCC (t/dia) 

Abadia de Goiás 5.081 7,37 

Aparecida de Goiânia 455.193 660,03 

Aragoiânia 5.528 8,02 

Bela Vista de Goiás 17.955 26,03 

Bonfinópolis 7.021 10,18 

Brazabrantes 2.170 3,15 

Caldazinha 1.918 2,78 
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Caturaí 3.664 5,31 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RCC (t/dia) 

Goianápolis 9.691 14,05 

Goiânia 1.297.076 1880,76 

Goianira 33.451 48,50 

Guapó 11.333 16,43 

Hidrolândia 10.470 15,18 

Inhumas 45.103 65,40 

Nerópolis 23.229 33,68 

Nova Veneza 7.026 10,19 

Santo Antônio de Goiás 4.271 6,19 

Senador Canedo 84.111 121,96 

Terezópolis de Goiás 5.677 8,23 

Trindade 100.106 145,15 

TOTAL 2.130.074 3.088,61 

 

REGIÃO NOROESTE GOIANO - 13 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RCC (t/dia) 

Araçu 3.357 4,87 

Araguapaz 5.199 7,54 

Aruanã 6.178 8,96 

Faina 3.849 5,58 

Goiás 18.638 27,03 

Guaraíta 1.442 2,09 

Heitoraí 2.645 3,84 

Itaberaí 29.784 43,19 

Itaguari 3.968 5,75 

Itaguaru 4.521 6,56 

Itapuranga 21.235 30,79 

Itauçu 6.461 9,37 

Matrinchã 2.995 4,34 

TOTAL 110.272 159,89 

 

REGIÃO NORDESTE GOIANO - 20 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da Geração de RCC (t/d) 

Alto Paraíso de Goiás 5.219 7,57 

Alvorada do Norte 6.873 9,97 

Buritinópolis 1.885 2,73 

Campos Belos 16.206 23,50 

Cavalcante 4.742 6,88 

Colinas do Sul 2.525 3,66 

Damianópolis 1.853 2,69 

Divinópolis de Goiás 3.491 5,06 
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Flores de Goiás 3.170 4,60 

Guarani de Goiás 1.763 2,56 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da Geração de RCC (t/d) 

Iaciara 9.300 13,49 

Mambaí 4.802 6,96 

Monte Alegre de Goiás 3.164 4,59 

Nova Roma 1.426 2,07 

Posse 23.939 34,71 

São Domingos 5.774 8,37 

São João d'Aliança 6.724 9,75 

Simolândia 5.378 7,80 

Sítio d'Abadia 994 1,44 

Teresina de Goiás 2.134 3,09 

TOTAL 111.362 161,47 

 

REGIÃO ENTORNO DO DISTRITO FEDERAL - 19 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) 
Estimativa da geração de RCC 

(t/dia) 

Abadiânia 10.778 15,63 

Água Fria de Goiás 2.137 3,10 

Águas Lindas de Goiás 159.138 230,75 

Alexânia 19.676 28,53 

Cabeceiras 5.505 7,98 

Cidade Ocidental 43.654 63,30 

Cocalzinho de Goiás 6.444 9,34 

Corumbá de Goiás 6.416 9,30 

Cristalina 38.421 55,71 

Formosa 92.023 133,43 

Luziânia 162.807 236,07 

Mimoso de Goiás 1.242 1,80 

Novo Gama 93.971 136,26 

Padre Bernardo 10.786 15,64 

Pirenópolis 15.563 22,57 

Planaltina 77.582 112,49 

Santo Antônio do Descoberto 56.808 82,37 

Valparaíso de Goiás 132.982 192,82 

Vila Boa 3.502 5,08 

TOTAL 939.435 1.362,18 

 

REGIÃO SUDOESTE GOIANO - 26 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RCC (t/dia) 

Acreúna 17.696 25,66 

Aparecida do Rio Doce 1.950 2,83 
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Aporé 2.541 3,68 

Cachoeira Alta 8.382 12,15 

Caçu 10.735 15,57 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RCC (t/dia) 

Castelândia 3.344 4,85 

Chapadão do Céu 5.878 8,52 

Gouvelândia 3.895 5,65 

Itajá 3.740 5,42 

Itarumã 4.078 5,91 

Jataí 81.010 117,46 

Lagoa Santa 776 1,13 

Maurilândia 11.120 16,12 

Mineiros 48.286 70,01 

Montividiu 8.584 12,45 

Paranaiguara 8.388 12,16 

Perolândia 1.859 2,70 

Portelândia 3.110 4,51 

Quirinópolis 38.163 55,34 

Rio Verde 163.540 237,13 

Santa Helena de Goiás 34.815 50,48 

Santa Rita do Araguaia 6.159 8,93 

Santo Antônio da Barra 3.372 4,89 

São Simão 16.309 23,65 

Serranópolis 5.534 8,02 

Turvelândia 3.138 4,55 

TOTAL 496.402 719,78 

 

Região Centro Goiano - 31 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RCC (t/dia) 

Anápolis 328.755 476,69 

Barro Alto 6.251 9,06 

Campo Limpo de Goiás 5.289 7,67 

Carmo do Rio Verde 7.054 10,23 

Ceres 19.790 28,70 

Damolândia 2.182 3,16 

Goianésia 55.560 80,56 

Guarinos 1.131 1,64 

Hidrolina 2.980 4,32 

Ipiranga de Goiás 1.282 1,86 

Itapaci 16.595 24,06 

Jaraguá 35.328 51,23 

Jesúpolis 1.834 2,66 

Morro Agudo de Goiás 1.649 2,39 

Nova América 1.647 2,39 
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Nova Glória 5.730 8,31 

Ouro Verde de Goiás 2.683 3,89 

Petrolina de Goiás 6.683 9,69 

Pilar de Goiás 1.201 1,74 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RCC (t/dia) 

Rialma 9.798 14,21 

Rianápolis 4.081 5,92 

Rubiataba 16.184 23,47 

Santa Isabel 1.367 1,98 

Santa Rita do Novo Destino 1.113 1,61 

Santa Rosa de Goiás 2.177 3,16 

São Francisco de Goiás 4.464 6,47 

São Luíz do Norte 3.908 5,67 

São Patrício 1.171 1,70 

Taquaral de Goiás 2.881 4,18 

Uruana 11.232 16,29 

Vila Propício 1.504 2,18 

TOTAL 563.504 817,08 

 

Região Norte Goiano - 26 municípios 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RCC (t/dia) 

Alto Horizonte 3.863 5,60 

Amaralina 1.101 1,60 

Bonópolis 1.301 1,89 

Campinaçu 2.173 3,15 

Campinorte 8.995 13,04 

Campos Verdes 4.476 6,49 

Crixás 12.318 17,86 

Estrela do Norte 2.931 4,25 

Formoso 3.607 5,23 

Mara Rosa 7.961 11,54 

Minaçu 26.554 38,50 

Montividiu do Norte 1.347 1,95 

Mozarlândia 12.161 17,63 

Mundo Novo 3.767 5,46 

Mutunópolis 2.540 3,68 

Niquelândia 33.343 48,35 

Nova Crixás 7.728 11,21 

Nova Iguaçu de Goiás 2.024 2,93 

Novo Planalto 2.587 3,75 

Porangatu 35.731 51,81 

Santa Tereza de Goiás 3.355 4,86 

Santa Terezinha de Goiás 7.768 11,26 

São Miguel do Araguaia 17.661 25,61 
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Trombas 2.194 3,18 

Uirapuru 1.464 2,12 

Uruaçu 33.796 49,00 

TOTAL 242.746 351,98 

 

Região Oeste Goiano (43 municípios) 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RCC (t/dia) 

Adelândia 2.207 3,20 

Americano do Brasil 4.718 6,84 

Amorinópolis 2.171 3,15 

Anicuns 17.311 25,10 

Aragarças 17.617 25,54 

Arenópolis 1.919 2,78 

Aurilândia 2.800 4,06 

Avelinópolis 1.877 2,72 

Baliza 1.094 1,59 

Bom Jardim de Goiás 6.349 9,21 

Britânia 4.543 6,59 

Buriti de Goiás 1.735 2,52 

Cachoeira de Goiás 1.171 1,70 

Caiapônia 12.269 17,79 

Campestre de Goiás 2.376 3,45 

Córrego do Ouro 1.633 2,37 

Diorama 1.506 2,18 

Doverlândia 4.916 7,13 

Fazenda Nova 4.078 5,91 

Firminópolis 8.778 12,73 

Iporá 28.545 41,39 

Israelândia 2.249 3,26 

Itapirapuã 5.536 8,03 

Ivolândia 1.535 2,23 

Jandaia 4.154 6,02 

Jaupaci 2.358 3,42 

Jussara 15.207 22,05 

Moiporá 1.133 1,64 

Montes Claros de Goiás 5.325 7,72 

Mossâmedes 3.275 4,75 

Nazário 6.187 8,97 

Novo Brasil 2.274 3,30 

Palestina de Goiás 2.180 3,16 

Palmeiras de Goiás 19.166 27,79 

Palminópolis 2.699 3,91 

Paraúna 7.987 11,58 

Piranhas 9.071 13,15 

Sanclerlândia 6.068 8,80 
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Santa Bárbara de Goiás 5.206 7,55 

Santa Fé de Goiás 3.811 5,53 

São João da Paraúna 1.277 1,85 

São Luís de Montes Belos 26.585 38,55 

Turvânia 3.891 5,64 

TOTAL 266.787 386,84 

 

Região Sudeste Goiano (22 municípios) 

Município População urbana (IBGE, 2010) Estimativa da geração de RCC (t/dia) 

Anhanguera 955 1,38 

Campo Alegre de Goiás 4.481 6,50 

Catalão 81.064 117,54 

Corumbaíba 6.307 9,15 

Cristianópolis 2.472 3,58 

Cumari 2.419 3,51 

Davinópolis 1.400 2,03 

Gameleira de Goiás 1.094 1,59 

Goiandira 4.538 6,58 

Ipameri 21.336 30,94 

Leopoldo de Bulhões 4.843 7,02 

Nova Aurora 1.873 2,72 

Orizona 7.975 11,56 

Ouvidor 4.810 6,97 

Palmelo 2.216 3,21 

Pires do Rio 27.094 39,29 

Santa Cruz de Goiás 981 1,42 

São Miguel do Passa Quatro 2.074 3,01 

Silvânia 12.669 18,37 

Três Ranchos 2.488 3,61 

Urutaí 2.162 3,13 

Vianópolis 9.170 13,30 

TOTAL 204421 296,41 

 


