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RESUMO
A disposição final inadequada do lixo é um problema que afeta não só os municípios, mas o
país como um todo, tanto o governo federal, quanto os governos estaduais e municipais. Com
o crescimento da população, cresce também o consumo, o que demanda uma produção ainda
maior, que consequentemente gera mais resíduos. Para a realização deste trabalho foram feitas
pesquisas em livros, internet e foram realizadas pesquisas e entrevista in loco, com catadores,
moradores e com o secretário de meio ambiente. Este trabalho mostra que a implantação de
um aterro sanitário na cidade de Campo Limpo de Goiás é a forma ambientalmente correta
para a disposição final dos resíduos sólidos. Através desta pesquisa foi possível constatar,
sobre todos os aspectos, que os custos com a construção e operacionalização de um aterro
sanitário tornam-se, um investimento com retorno em curto, médio e longo prazo gerando
benefícios para o município e para a população tais como baixo impacto ambiental,
diminuição da poluição, um ambiente mais harmonioso o que influi diretamente em uma
melhora na qualidade de vida. Ao mesmo tempo, a implantação do Aterro Sanitário em
Campo Limpo de Goiás cumprirá com as determinações da Lei Federal 12.305/10. Com o
objetivo de contribuir para uma visão mais ampla sobre a produção e destinação do lixo,
propõe-se que desenvolvam programas que promovam uma conscientização da população
quanto à importância da Educação Ambiental multidisciplinar para que haja um ambiente
mais equilibrado.
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