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GLOSSÁRIO 

 

ÁREA CONTAMINADA: local onde há contaminação causada pela disposição, regular ou 

irregular, de quaisquer substâncias ou resíduos.  

 

ÁREA DE TRANSBORDO E TRIAGEM DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL E RESÍDUOS 

VOLUMOSOS (ATT): área destinada ao recebimento de resíduos da construção civil e 

resíduos volumosos, para triagem, armazenamento temporário dos materiais segregados, 

eventual transformação e posterior remoção para destinação adequada, observando 

normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à saúde pública e a 

segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos. 

 

ÁREAS DE DESTINAÇÃO DE RESÍDUOS: são áreas destinadas ao beneficiamento ou à 

disposição final de resíduos. 

 

ASSJB – Aterro Sanitário de São José do Bonfim 

 

ATERRO CONTROLADO: Forma inadequada de disposição final de resíduos e rejeitos, no 

qual o único cuidado realizado é o recobrimento da massa de resíduos e rejeitos com terra.  

 

ATERRO SANITÁRIO: Técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem 

causar danos à saúde pública e à sua segurança minimizando os impactos ambientais, 

método este que utiliza os princípios de engenharia (impermeabilização do solo, 

cercamento, ausência de catadores, sistema de drenagem de gases, águas pluviais e 

lixiviado) para confinar os resíduos e rejeitos à menor área possível e reduzi-los ao menor 

volume permissível, cobrindo-o com uma camada de terra na conclusão de cada jornada de 

trabalho, ou a intervalos menores, se necessário.  

 

BENEFICIAMENTO: é o ato de submeter um resíduo à operações e/ou processos que 

tenham por objetivo dotá-los de condições que permitam que sejam utilizados como 

matéria-prima ou produto. 
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CATADORES (AS) DE MATERIAIS RECICLÁVEIS: pessoas físicas de baixa renda que se 

dedicam às atividades de coleta, triagem, beneficiamento, processamento, transformação 

e comercialização de materiais reutilizáveis e recicláveis. (Decreto 7.405/2010 – Pró 

Catador) 

 

CICLO DE VIDA DO PRODUTO: série de etapas que envolvem o desenvolvimento do 

produto, a obtenção de matérias-primas e insumos, o processo produtivo, o consumo e a 

disposição final.  

 

COLETA DIFERENCIADA: consiste em uma coleta seletiva de matérias potencialmente 

recicláveis, previamente segregados nas fontes geradoras conforme sua constituição ou 

composição. Esse tipo de coleta é o mais recomendado e considerado o mais adequado 

para o tratamento de resíduos a partir da reciclagem dos materiais. 

 

COLETA INDIFERENCIADA: consiste na forma convencional, na qual o gerador 

disponibiliza os resíduos sem nenhuma separação prévia com significativa perda de 

qualidade dos materiais recicláveis e do composto a ser produzido. 

 

COLETA SELETIVA: coleta de resíduos sólidos previamente segregados conforme sua 

constituição ou composição.  

 

COMPOSTAGEM: É um processo biológico que acelera a decomposição do material 

orgânico, tendo como produto final o composto orgânico. 

 

CONCEPÇÃO TÉCNICA: A concepção técnica aborda os elementos técnicos fundamentais 

para que se reduza ao mínimo os impactos ambientais durante a implantação e operação 

do empreendimento, trazendo garantias de saúde e salubridade ambiental a comunidade. 

DESCRITIVO TÉCNICO : Descrição de todos os elemantos técnicos do projeto de um aterro 

sanitário rm atendimento a NBR 13.896 de 1997. 
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DESTINAÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: destinação de resíduos que inclui a 

reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento energético 

ou outras destinações admitidas pelos órgãos competentes do Sisnama, do SNVS e do 

Suasa, entre elas a disposição final, observando normas operacionais específicas de modo a 

evitar danos ou riscos à saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais 

adversos.  

 

DIGESTÃO ANAERÓBIA: processo de decomposição de matéria orgânica que a transforma 

em metano, gás carbônico, nutrientes e compostos na presença de hidrogênio. No 

processo é possível a geração e potencial comercialização de composto, fertilizante líquido, 

energia térmica, elétrica e créditos de carbono. (Projeto FADE-BNDES, 2013) 

 

DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE ADEQUADA: distribuição ordenada de rejeitos 

em aterros, observando normas operacionais específicas de modo a evitar danos ou riscos à 

saúde pública e à segurança e a minimizar os impactos ambientais adversos.  

 

ECOPONTO: Instalação que possibilita a integração da gestão e do manejo de diversos 

resíduos. 

 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL: são processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade 

constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas 

para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia 

qualidade de vida e sua sustentabilidade. 

 

EIA – ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL : A RESOLUÇÃO CONAMA Nº 001/86 define que 

o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é o conjunto de estudos realizados por especialistas 

de diversas áreas, portanto estudo multidisciplinar, com dados técnicos detalhados. E 

composto por um diagnostico ambiental, composto pelo meio físico, pelo meio biótico e 

pelo meio socioeconômico, pr uma identificação e avaliação dos impactos, por propor 

medidas mitigadoras a estes impactos e propor programas de acompanhamento e 

monitoramento destes impactos. 
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ESTUDO LOCACIONAL – Estudo que sugere a área adequada a ser implantada o 

empreendimento, sendo referendada pela emissão da licença ambiental. 

 

GERAÇÃO PER CAPITA: relaciona a quantidade de resíduos urbanos gerada diariamente e 

o número de habitantes de determinada região. 

 

GERADORES: são pessoas, físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, responsáveis por 

atividades ou empreendimentos que gerem resíduos. 

 

GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações exercidas, direta ou 

indiretamente, nas etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final 

ambientalmente adequada dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente 

adequada dos rejeitos, de acordo com plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos ou com plano de gerenciamento de resíduos sólidos, exigidos na forma da Lei nº 

12.305, de 2 de agosto de 2010. 

 

GESTÃO INTEGRADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS: conjunto de ações voltadas para a busca 

de soluções para os resíduos sólidos, de forma a considerar as dimensões política, 

econômica, ambiental, cultural e social, com controle social e sob a premissa do 

desenvolvimento sustentável. 

 

GRAVIMETRIA: Método analítico quantitativo cujo processo envolve a separação e 

pesagem dos resíduos sólidos determinando a porcentagem de cada um dos componentes 

dos resíduos sólidos coletados – papel, papelão, vidro, etc., sendo o ponto de partida para 

estudos de aproveitamento, reciclagem e compostagem. 

 

LIMPEZA URBANA E MANEJO DE RESÍDUOS SÓLIDOS: O serviço público de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos compreende a coleta, remoção e o transporte dos 

resíduos sólidos domiciliares, a varrição e limpeza de vias e logradouros públicos, a 

remoção e transporte de resíduos das atividades de limpeza, a remoção de resíduos 

volumosos e de entulhos lançados em vias e logradouros públicos, a prestação de serviços 

de operação e manutenção dos sistemas de transferência de resíduos sólidos urbanos e das 
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unidades de triagem e compostagem, incluindo a transferência dos rejeitos gerados nessas 

unidades para destino final disposto de forma correta, utilizando aterros sanitários em 

conformidade com a legislação ambiental. 

LCP – Lei de Consórcios Públicos 

 

LOGÍSTICA REVERSA: instrumento de desenvolvimento econômico e social caracterizado 

por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a 

restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo 

ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada.  

 

MONITORAMENTO AMBIENTAL : e um processo de coleta de dados, estudo e 

acompanhamento contínuo e sistemático das variáveis ambientais, visando identificar e 

avaliar qualitativa e quantitativamente as condições dos recursos naturais em um 

determinado momento, assim como as tendências ao longo do tempo (variações 

temporais). 

 

NBR 13.986 de 1997 – Norma Tecnica Brasileira Registrada que dispõe sobre o projeto, 

implantação e operação de um aterro sanitário. 

 

OEMA – Órgão Estadual do Meio Ambiente 

 

PADRÕES SUSTENTÁVEIS DE PRODUÇÃO E CONSUMO: produção e consumo de bens e 

serviços de forma a atender as necessidades das atuais gerações e permitir melhores 

condições de vida, sem comprometer a qualidade ambiental e o atendimento das 

necessidades das gerações futuras.  

 

PLANARES – Plano Nacional de Resíduos Sólidos 

 

PLANOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS: O Plano Nacional de Resíduos Sólidos elaborado com 

ampla participação social, contendo metas e estratégias nacionais sobre o tema. Também 

estão previstos planos estaduais, microrregionais, de regiões metropolitanas, planos 
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intermunicipais, municipais de gestão integrada de resíduos sólidos e os planos de 

gerenciamento de resíduos sólidos. 

 

PIGIRS – Plano Intermunicipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos  - Instrumento da 

Politica Nacional de Residuos Solidos. 

 

PNRS – Política Nacional de Resíduos Sólidos 

 

PMGIRS – Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – Instrumento da 

Politica Nacional de Residuos Solidos. 

 

POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS: reúne o conjunto de princípios, objetivos, 

instrumentos, diretrizes, metas e ações adotados pelo Governo Federal, isoladamente ou 

em regime de cooperação com Estados, Distrito Federal, Municípios ou particulares, com 

vistas à gestão integrada e ao gerenciamento ambientalmente adequado dos resíduos 

sólidos. 

 

RECICLAGEM: processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de 

suas propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 

insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 

órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa.  

 

REJEITOS: resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento 

e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 

apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada.  

 

RESÍDUOS AGROSSILVOPASTORIS: os gerados nas atividades agropecuárias e 

silviculturais, incluídos os relacionados a insumos utilizados nessas atividades.  

 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: são os provenientes de construções, reformas, 

reparos e demolições de obras de construção civil, e os resultantes da preparação e da 

escavação de terrenos, tais como: tijolos, blocos cerâmicos, concreto em geral, solos, 
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rochas, metais, resinas, colas, tintas, madeiras e compensados, forros, argamassa, gesso, 

telhas, pavimento asfáltico, vidros, plásticos, tubulações, fiação elétrica etc., comumente 

chamados de entulhos de obras, caliça ou metralha. Classificação: 

 

 RESÍDUOS DE CLASSE A: são os resíduos reutilizáveis ou recicláveis como 

agregados, tais como:  

a) de construção, demolição, reformas e reparos de pavimentação e de outras obras de 

infraestrutura, inclusive solos provenientes de terraplanagem. 

b) de construção, demolição, reformas e reparos de edificações: componentes 

cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas de revestimento etc.), argamassa e concreto. 

c) de processo de fabricação e/ou demolição de peças pré-moldadas em concreto 

(blocos, tubos, meios-fios etc.) produzidas nos canteiros de obras. 

 

 RESÍDUOS DE CLASSE B: são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais 

como: plásticos, papel, papelão, metais, vidros, madeiras e gesso.  

 RESÍDUOS DE CLASSE C:  são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas 

tecnologias ou aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem 

ou recuperação. 

 RESÍDUOS DE CLASSE D: são os resíduos perigosos oriundos do processo de 

construção, tais como: tintas, solventes, óleos e outros, ou aqueles contaminados 

oriundos de demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações 

industriais e outros. 

 

RESÍDUOS DE LIMPEZA URBANA: os originários da varrição, limpeza de logradouros e vias 

públicas e outros serviços de limpeza urbana.  

 

RESÍDUOS DE MINERAÇÃO: os gerados na atividade de pesquisa, extração ou 

beneficiamento de minérios.  

RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE: os gerados nos serviços de saúde, conforme definido 

em regulamento ou em normas estabelecidas pelos órgãos do Sisnama e do SNVS.  
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RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES: os originários de portos, aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários e passagens de fronteira.  

 

RESÍDUOS DOMICILIARES: os originários de atividades domésticas em residências 

urbanas.  

 

RESÍDUOS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO: os gerados nessas 

atividades, excetuados os domiciliares e os de limpeza urbana. 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS: os gerados nos processos produtivos e instalações industriais.  

 

RESÍDUOS NÃO PERIGOSOS: aqueles não enquadrados como resíduos perigosos. 

 

RESÍDUOS PERIGOSOS: aqueles que, em razão de suas características de inflamabilidade, 

corrosividade, reatividade, toxicidade, patogenicidade, carcinogenicidade, 

teratogenicidade e mutagenicidade, apresentam significativo risco à saúde pública ou à 

qualidade ambiental, de acordo com lei, regulamento ou norma técnica.  

 

RESÍDUOS SÓLIDOS: material, substância, objeto ou bem descartado resultante de 

atividades humanas em sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder 

ou se está obrigado a proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases 

contidos em recipientes e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento 

na rede pública de esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou 

economicamente inviáveis em face da melhor tecnologia disponível.  

 

RESÍDUOS SÓLIDOS CEMITERIAIS: são formados pelos materiais particulados de restos 

florais resultantes das coroas e ramalhetes, vasos plásticos ou cerâmicos de vida útil 

reduzida, resíduos de construção e reforma de túmulos, da infraestrutura, de exumações, 

de resíduos de velas e seus suportes, e restos de madeiras. 

 

RESÍDUOS SÓLIDOS ESPECIAIS OU DIFERENCIADOS: os que, por seu volume, grau de 

periculosidade ou degradabilidade ou por outras especificidades, requeiram procedimentos 

especiais ou diferenciados para seu manejo e destinação ambientalmente adequada, 
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considerando os impactos negativos e os riscos à saúde e ao meio ambiente;  

 

RSU: Resíduos Sólidos Urbanos 

 

RESÍDUOS VOLUMOSOS: os resíduos não provenientes de processos industriais, 

constituídos basicamente por material volumoso não removido pela coleta pública 

municipal rotineira, como móveis e equipamentos domésticos inutilizados, grandes 

embalagens e peças de madeira, podas e assemelhados; 

 

RESPONSABILIDADE COMPARTILHADA PELO CICLO DE VIDA DOS PRODUTOS: 

conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de resíduos 

sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à saúde humana e 

à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos termos desta Lei. 

 

REUTILIZAÇÃO: processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem sua transformação 

biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os padrões estabelecidos 

pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa. 

 

RIMA – RELATORIO DE IMPACTO AMBIENTAL : o estudo refletirá as conclusões do estudo 

de impacto ambiental (EIA). O RIMA deve ser apresentado de forma objetiva e adequada a 

sua compreensão. As informações devem ser traduzidas em linguagem acessível, ilustradas 

por mapas, cartas, quadros, gráficos e demais técnicas de comunicação visual, de modo 

que se possam entender as vantagens e desvantagens do projeto, bem como todas as 

conseqüências ambientais de sua implementação. 

 

SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE A GESTÃO DOS RESÍDUOS SÓLIDOS - SINIR: tem 

como objetivo armazenar, tratar e fornecer informações que apoiem as funções ou 

processos de uma organização. Essencialmente é composto de um subsistema formado por 

pessoas, processos, informações e documentos, e um outro composto por equipamentos e 

seus meios de comunicação. 



 

 13 

 

SUDEMA – Superintendência de Administração do Meio Ambiente 

 

TRANSPORTADORES: são as pessoas, físicas ou jurídicas, encarregadas da coleta e do 

transporte dos resíduos entre as fontes geradoras e as áreas de destinação. 
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ESTE ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL (EIA) NÃO PODE SER COPIADO TOTAL OU 

PARCIALMENTE, POIS É PARTE INTEGRANTE DO PADRÃO ECOSAM DE ESTUDOS 

AMBIENTAIS E ESTÁ PROTEGIDO POR LEI E SUA REPRODUÇÃO TOTAL OU PARCIAL 

IMPLICARÁ NAS SANÇÕES E PENALIDADES PREVISTAS EM LEI. 
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APRESENTAÇÃO DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL - EIA 

 

 O desenvolvimento que vem ocorrendo nas últimas décadas no Estado da Paraíba e 

na Região Metropolitana de Patos – PB, formada por 24 municípios, tanto pelo crescimento 

populacional, como pelo aumento das atividades industriais e de serviços, provocaram uma 

significativa ampliação das taxas de geração de resíduos de diversas origens e diferenciadas 

tipologias, proporcionando impactos ambientais, sociais, econômicos e políticos.   

  O crescimento da região ocorreu sem o devido planejamento, com a ausência de 

sítios adequados à instalação de obras de infraestrutura, dentre as quais se destacam 

aquelas relacionadas ao tratamento e à disposição final de resíduos sólidos urbanos.  A 

partir desse cenário é possível entender que os municípios da Região Metropolitana de 

Patos – PB e entorno, estão cada vez mais sem condições técnicas e financeiras para 

gerenciar o tratamento e a disposição de resíduos sólidos urbanos gerados em seus 

territórios, especialmente nos casos onde ocorre um desenvolvimento urbano e industrial 

mais intenso, como é o caso de Patos – PB. Assim, surgem ações de Planejamento na 

Região metropolitana de Patos – PB e da iniciativa privada, no sentido buscar soluções para 

esta grave questão socioambiental. 

  A empresa VIA LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – ECOFORTE ATERROS 

SANITÁRIOS LTDA, pretende implantar um Centro de Tratamento de Resíduos, 

denominado CTR de São José do Bonfim – PB, localizado no sítio Luís, zona rural do 

município de São José do Bonfim, pertencente à microregião de São José do Bonfim e na 

Mesoregião do Sertão Paraibano, de acordo com a territorialização definida pelo governo 

do Estado (AESA, 2012). 

A decisão da instalação do CTR de São José do Bonfim, no município de São José do 

Bonfim, a 325 km da Capital do Estado, João Pessoa, foi baseada em exaustivos estudos 

técnicos, sociais e ambientais e no estudo locacional de áreas, que foi aprovado pela 

SUDEMA e pelo COPAM – Conselho de Proteção Ambiental do Estado da Paraíba, o que se 

confirma com a emissão da Liçenca Prévia – LP n0 C7/2020. emitida pela SUDEMA. 

  O CTR tem como objetivo tratar e dispor resíduos gerados numa área definida pela 

distância rodoviária de 90 km da área do empreendimento, considerada como mercado 
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potencial para o empreendimento, e que alcançou 24 municípios, além de São José do 

Bonfim – PB. 

  Este Estudo de Impacto Ambiental - EIA tem como objetivo levantar os 

condicionantes ambientais físicos, biológicos e socioeconômicos da área de influência 

direta e indireta de um Aterro Sanitário e Industrial Classe II A - Aterro de Resíduos Não 

Perigosos e Classe I – Aterro de Resíduos Industriais Perigosos.  

  Também se constitui objetivo do estudo a identificação e a avaliação dos impactos 

ambientais e a orientação de medidas mitigadoras e dos respectivos programas de 

acompanhamento e controle. 

  O Aterro Sanitário de São José do Bonfim – PB, aqui denominado de CTR da Região 

Metropolitana de Patos – PB, integrante de um Centro de Tratamento de Resíduos (CTR) 

constitui complemento do Sistema de Gerenciamento de Resíduos Sólidos dos municípios 

envolvidos, fechando o círculo da geração – redução - reciclagem/reuso – 

acondicionamento - transporte – tratamento e destino final dos resíduos produzidos nos 

municípios integrantes da Região Metropolitana de Patos e seu entorno. 

  A exigência do EIA e do RIMA foi solicitada pela SUDEMA – Superintendência de 

Administração do Meio Ambiente, atendendo a Resolução CONAMA n° 001/86 do 

Conselho Nacional de Meio Ambiente e o Decreto Estadual n0 21.120/2000, que determina 

a elaboração do referido estudo para atividades modificadoras do meio ambiente como 

aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos sólidos. 

             Convém esclarecer que o local da intervenção do Aterro Sanitário e Industrial Classe I 

e II, insere-se na Área de Influência Direta de uma Central de Tratamento de Resíduos 

(CTR), que é a forma preconizada pela Política Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS, 

utilizando-se da mesma área para tratar e dispor os resíduos ambientalmente e 

adequadamente. Conforme preconiza LIMA, 2005 a utilização de sistemas integrados de 

tratamento e disposição final ambientalmente adequado é mais que indicado para solução 

de problemas comuns destes municípios, com minimização dos impactos ambientais, 

sociais, econômicos e políticos nestes municípios. 

  A área do empreendimento, localizado na zona rural do município de São 

José do Bonfim, no sítio Chico Luís, no sertão Paraibano, semiárido brasileiro, por sua vez, 

apresenta-se com a superfície relativamente plana, com leve ondulação, e está situada 

sobre um substrato composto de depósitos que pertence ao complexo de geologia suíte 
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calcialcalina Conceição (c): granito, quartzo diorito e tonalito, predominando os solos como 

Litólico Distrófico e Eutrófico, sem evidências de instabilidade geotécnica e de risco de 

remodelamento da superfície por erosões pluviais, eólicas, fluviais ou de drenagem. 

  Enquanto segmento ambiental constata-se, que a área se encontra em área 

consolidada, por uso de atividades agrossilvopastoris, mais especificamente com 

plantações temporárias de lavouras de macaxeira, inhame e milho e bovinovultura, 

predominando esta atividade em toda região do entorno. 

  Neste contexto, o presente estudo define a gleba do empreendimento como uma 

área com potencial efetivo para o uso proposto, sem restrição ambiental, face o meio 

mostrar-se com suporte retratado nas variáveis dos componentes de solos, geologia, 

hidrogeologia, flora e das variáveis dos componentes do meio socioeconômico. Vale 

ressaltar que o Aterro Sanitário da Região Metropolitana de Patos – PB como agora 

proposto, atendendo todos os condicionantes ambientais, sociais e econômicos é, por 

excelência, uma medida mitigadora de impacto ambiental produzido pelas atividades 

produtoras de resíduos sólidos urbanos nos territórios dos 24 (vinte e quatro) municípios 

que integram a região. 

Para melhor compreensão do leitor, este EIA está estruturado em 05 (cinco) 

volumes, sendo o Volume I, referente ao contexto do estudo ambiental e caracteriazação 

do empreendimento, o Volume II referente ao diagnóstico ambiental dos meios físcio, 

biótico e socioeconômico e o Volume III referente a identificação, avaliação dos impactos 

ambientais, da matriz de impacto ambiental,  da apresentação das medidas mitigadoras,  

dos planos e programas ambientais (PBAs) e a conclusão do estudo ambiental e os volumes 

IV e V são referentes ao Projeto Gráfico. O Terceiro volume está estruturado em  cinco (05) 

capítulos e  dois (02) anexos da seguinte forma: 

 

 Capítulo 01 – Apresenta a qualificação da empresa consultora e do empreendedor. 

 Capítulo 02 - a identificação e avaliação dos impactos ambientais, considerações 

sobre a avaliação dos impactos e a matriz de impacto e avaliação dos impactos. 

 Capitulo 03 – Apresenta as medidas mitigadoras dos impactos ambientais do CTR 

da RM de Patos  - Aterro sanitário de Sào José do Bonfim – PB. 

 Capitulo 04 – Apresenta os Planos e Programas ambientais do estudo. 

 Capitulo 05 – Apresenta as conclusões do Estudo de Impacto Ambiental. 
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ANEXOS 

 ANEXO 1 – Apresenta as certidões de quitação do CREA, Anotações de 

Responsabilidade Técnicas (ARTs), Os Certificados de Registros Federais (CTFs), 

Licença e Documentos legais, Cartas de aceite e Pontos Georreferenciados. 

 ANEXO 2 – Apresenta os registros de fotos dos estudos ambientais. 
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CAPÍTULO I 
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1. INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

 
1. INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

 A EMPRESA 
 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR  

 

Empreendedor VIA LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – ECOFORTE 

ATERROS SANITÁRIOS LTDA. 

CNPJ 17.280.043/0001- 70 

Endereço R. Ver. Joaquim Leitão, 510 – CEP 58.700-110 – Patos /PB 

Telefone de contato (83) 99990-8000 

Site ou contato www.ecofortepb@hotmail.com 

Responsáveis técnicos e 

contatos 

Engº  Antônio Alves de Lima Junior 

Adm. Herbert Gomes e André Cesarino 

 

1.1. EMPRESA RESPONSÁVEL PELO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL – EIA DO 

CTR DA REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO 

JOSÉ DO BONFIM-PB 

 

A ECOSAM – Consultoria em Saneamento Ambiental Ltda. é uma empresa 

especializada em Projetos relacionados a saneamento básico e em especial aos resíduos 

sólidos em diversos temas afins, dentre eles já projetou alguns aterros sanitários e 

instalações operacionais em algumas regiões do Brasil, em especial no Norte e Nordeste. 

Dentre eles pode enumerar os seguintes projetos executivos de aterros sanitários: 

 

 Região Norte – CTDR de Manaus – Centro de Tratamento e Disposição de Resíduos 

de Manaus, a capital da Amazônia, sendo o maior aterro sanitário da região norte do 

Brasil, com capacidade para tratar e dispor 2.400 T/dia de resíduos sólidos. (Figuras 

1 a 3). Estudo Ambeintal aprovado e licenciado pelo Órgão Estadual de Meio 

Ambeinte - OEMA. 
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Figura 1 - Aterro Sanitário de Manaus – AM, projetado pela ECOSAM, 2008 

 

Fonte: ECOSAM, 2011. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Aterro Sanitário de Manaus – AM, projetado pela ECOSAM, 2008. 

 

Fonte: ECOSAM, 2011. 
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Figura 3 - Aterro Sanitário de Manaus – AM, projetado pela ECOSAM, 2008 

 

Fonte: ECOSAM, 2011. 

 

 CTR de Porto Velho – RO: Centro de Tratamento de Resíduos de Porto Velho, 

atendendo integralmente a Lei 12.305/2010 e com capacidade para tratar e dispor 

450 t/dia de resíduos sólidos, sendo um aterro sanitário com importantes inovações 

tecnológicas na região Norte do Brasil. (Figura 4). 

 

Figura 4 - CTR de Porto Velho-RO 

 

Fonte: ECOSAM, 2017. 
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 Concepção Técnica do Novo Aterro Sanitário de Ariquemes – RO: O Aterro 

Sanitário de Ariquemes foi planejado inicialmente para receber os resíduos 

domiciliares gerados no município de Ariquemes. Após a adesão e ingresso do 

município ao Consórcio CISAN - Central/RO e em conformidade com o 

planejamento regional atual, o Aterro Sanitário de Ariquemes, já em operação, 

passará a receber os resíduos dos 14 municípios consorciados. Alto Paraíso, 

Ariquemes, Buritis, Cacaulândia, Campo Novo De Rondônia, Cujubim, Governador 

Jorge Teixeira, Itapuã Do Oeste, Jaru, Machadinho D'Oeste, Monte Negro, Rio 

Crespo, Theobroma e Vale do Anari. (Figura 5). 

 

Figura 5 - Complexo de Tratamento de Resíduos de Ariquemes – RO 

 

Fonte: ECOSAM, 2017. 
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 Região Nordeste – já desenvolveu vários projetos Executivos de aterros sanitários, 

e instalações operacionais dentre eles: 

 

 CTR de Caucaia (CE): Centro de Tratamento de Resíduos de Caucaia, atendendo 

integralmente a Lei 12.305/2010 e com capacidade para tratar e dispor 4.500 t/dia de 

resíduos sólidos, sendo o maior aterro sanitário do Norte e Nordeste do Brasil. 

(Figuras 6 a 15). 

 

Figura 6 - Aterro Sanitário Metropolitano de Caucaia – CE, projetado pela ECOSAM e licenciado pela SEMACE 

– Secretaria de Meio Ambiente do Estado do Ceará. 

 

Fonte: ECOSAM, 2010. 
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Figura 7 - Entrada do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Instalações de apoio operacional do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 
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Figura 9 - Implantação de célula de RSU do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10 - Implantação da unidade de geração de energia do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 
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Figura 11 - Implantação da unidade de tratamento de chorume e lixiviado do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Unidade de tratamento de chorume e lixiviado do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 
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Figura 13 - Implantação de célula de RSU com manta de PEAD do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Célula de RSU com manta de PEAD do ASMOC 

 

Fonte: Drandrones, 2019 
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Figura 15 - Aterro Sanitário de Caucaia e Fortaleza – CE  

 

Fonte: ECOSAM, 2019 

 

 CTR de Campina Grande (PB): Centro de Tratamento de Resíduos de Campina 

Grande, este Aterro Sanitário apresenta uma série de inovações tecnológicas e se 

tornou o aterro sanitário com maior segurança ambiental do Estado da Paraíba, 

licenciado pela SUDEMA. (Figuras 16 a 22). 

 

 

 

 

Figura 16 - Aterro Sanitário de Campina Grande – PB, projetado pela ECOSAM, 2010. 

 

Fonte: ECOSAM, 2011. 
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Figura 17 - Aterro Sanitário de Campina Grande – PB, projetado pela ECOSAM, 2010. 

 

Fonte: ECOSAM, 2011. 

 

 

Figura 18 - Vias de acesso para as células do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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Figura 19 - Caminhões fazendo a pesagem na saída do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 

Fonte: ECOSAM, 2018. 

 

Figura 20 - Célula em operação do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
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Figura 21 - Implantação da drenagem de gás do Aterro Sanitário de Campina Grande 

 

Fonte: ECOSAM, 2018. 

 

 

 

 
Figura 22 - Lagoa de acumulação de chorume no Aterro Sanitário de Campina Grande 

 

Fonte: ECOSAM, 2018. 
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 CTR de Guarabira (PB): Centro de Tratamento de Resíduos de Guarabira. Este 

Aterro Sanitário (ASG) apresenta uma série de inovações tecnológicas e se tornou 

um dos aterros sanitários com maior segurança ambiental do Estado da Paraíba, 

atendendo 250.000 habitantes e 25 municípios da região do brejo paraibano, este 

empreendimento está licenciado pela SUDEMA. (Figuras 23 a 26). 

 

Figura 23 - Balança eletrônica de controle do ASG 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 24 - Implantação de célula de RSU do ASG 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 

 

Figura 25 - Serviços de terraplenagem no ASG 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 26 - Implantação da drenagem de chorume no ASG 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 

O aterro sanitário trata-se de uma obra de engenharia, que se desenvolve em área 

previamente determinada e, como resultado final, produz a modificação da topografia do 

terreno. A implantação de aterros sanitários traz as seguintes vantagens: 

 O aterramento de resíduos evita a proliferação de vetores, riscos à saúde pública e a 

degradação ambiental; 

 Controle de acesso de veículos e pessoas; 

 Evita-se a queima de resíduos; 

 Cobertura diária do material depositado; 

 Drenagem de águas pluviais; 

 Controle de emissões gasosas; 

 Monitoramento ambiental; 

 Plano de encerramento. 

 

A ECOSAM também já projetou outras instalações de apoio a gestão e ao 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos, tais como: 
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 Estação de Transferência de Resíduos do Município de Apodi – RN; 

 Estação de Transbordo de Resíduos do Município de Caraúbas – RN; 

 Estação de Transbordo de Resíduos do Município de Alexandria – RN; 

 Unidade de Triagem de Resíduos Sólidos de Olinda – PE; 

 Unidade de Triagem de Resíduos Soldos da Muribeca – PE; 

 Unidade de reciclagem de Plásticos de Rio Formoso – PE. 

 

A ECOSAM também já elaborou e projetou Projetos de Recuperações de Lixões, tais 

como: 

 Projeto Executivo de Remediação do Lixão do Município de Apodi – RN;  

 Projeto Executivo de Remediação do Lixão do Município de Caraúbas – RN;  

 Projeto Executivo de Remediação do Lixão do Município de Pau dos Ferros – RN.  

 

A implantação de Aterros sanitários como unidades de disposição final 

ambientalmente adequados integrante dos sistemas integrados de disposição final 

ambientalmente adequados são de extrema importância, na definição de arranjos 

tecnológicos para municípios que integram a RM de Patos – PB, como é o caso especifico 

dos municípios que integram esta região e seu entorno.  

Estas instalações, observando todos os requisitos para uma boa operação, 

apresenta vantagens, tais como: 

 Rapidez na sua implantação, sendo uma tecnologia amplamente conhecida; 

 Sistema eficiente no controle de carga e descarga de resíduos, impedindo a 

contaminação das águas superficiais e subterrâneas, do solo e da população do 

entorno; 

 Processo flexível, podendo adaptar-se ao crescimento da população e ao 

incremento da produção de resíduos no local; 

 Eliminação dos problemas sociais, estéticos, de segurança e de saúde encontrados 

nos lixões; 

 Solução sanitária com maior viabilidade técnica-econômica e de menores 

investimentos, se comparada com os de outros processos sanitários. 
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Aqui foi considerado a instalação e operação de um sistema integrado de 

disposição final ambientalmente adequado de resíduos, conforme indica a concepção 

técnica do empreendimento, tendo o aterro sanitário como forma Legal de atendimento a 

disposição final dos resíduos. Esta forma de conceber sistemas Integrado de Tratamento e 

Disposição Final de Resíduos, esta preconizada pela Lei 12.305 de 2010 e seu Decreto 

Regulamentador, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. A preocupação 

mostrada pelo projeto na viabilização econômica e em seu retorno financeiro para a 

melhoria das condições ambientais é um elemento favorável que se apoia na visão de 

desenvolvimento sustentável e que integra esta concepção técnica e que certamente 

mudará todo cenário atual de disposição final ambientalmente adequado do Estado da 

Paraíba, ao qual irá atender população superior a 350.000 habitantes e melhorar o ranking 

da destinação final do estado neste ponto, em relação a região Nordeste e ao Brasil. 

 

 

1.2. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO 

ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL DO CTR – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO 

JOSÉ DO BONFIM – PB  

Elaboração ECOSAM – Consultoria em Saneamento Ambiental 

CNPJ 07.866.868/0001-18 

Endereço Avenida Epitácio Pessoa, 3014, 1° andar – Tambauzinho - João 

Pessoa – 58.042-006 

Telefone de contato (83) 3566-8200 / Cel (83) 99104-8483 

Site www.ecosampb.com.br  

Responsável técnico e 

contatos 

Jose Dantas de Lima, Dsc (dantast@terrra.com.br) Engenheiro 

Civil 

http://www.walmambiental.com.br/
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CAPÍTULO   II
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2 IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 
2. IDENTIFICAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS  

 

2.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 De acordo com a Norma NBR 8.419 de 1992, da ABNT, aterro sanitário é uma 

“técnica de disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à 

saúde pública e à sua segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que 

utiliza princípios de engenharia para confinar resíduos sólidos, na menor área possível, e 

reduzi-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na 

conclusão de cada jornada de trabalho, ou intervalos menores se for necessário” e a NBR 

15.849 de 2010, aterro sanitário é uma instalação para disposição de resíduos sólidos no 

solo, localizada, concebida, implantada e monitorada segundo princípios de engenharia 

e prescrições normalizadas de modo a maximizar a massa de resíduos disposta e minimizar 

impactos ao meio ambiente e a saúde pública. 

 A ABNT considera o aterro sanitário como uma técnica de engenharia que não deve 

causar riscos à saúde pública e que deve causar o mínimo de impactos ambientais possíveis.  

 Assim, devem ser identificados e avaliados os possíveis impactos do CTR de São 

José do Bonfim – PB - aterro sanitário, nas fases de projeto, implantação, operação e 

controle ambiental, de forma que sejam propostas medidas mitigadoras para os 

mesmos, visando diminuir suas consequências negativas e aumentar os seus benefícios. 

 Alguns impactos ambientais que podem ocorrer na implantação e operação de um 

aterro sanitário são: 

 Remoção da vegetação, resultando em: danos à flora; erosão do solo e o consequente 

carreamento de material para os recursos hídricos (assoreamento); 

 Danos à fauna; 

 Movimentos de terra (escavações e aterros), incrementando a erosão do solo; 

 Alterações na drenagem natural das águas superficiais; 

 Desfiguração da paisagem original; 
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 Aumento na circulação de veículos e máquinas pesadas nas vias de acesso à área; riscos 

de acidentes com pedestres e veículos; 

 Possível emissão de maus odores; 

 Possível proliferação de insetos e ratos; 

 Atração de aves; 

 Emissão de ruídos; 

 Produção de gases (principalmente, metano e gás carbônico, responsáveis pelo 

aquecimento global); 

 Riscos de incêndios e explosões; 

 Geração de lixiviado (percolado + chorume); 

 Riscos de poluição de águas superficiais e subterrâneas; 

 Desvalorização das áreas do entorno do aterro; 

 Possíveis mudanças no uso e ocupação do solo dos terrenos vizinhos; 

 Geração de emprego e renda a comunidade; 

 Aumento de arrecadação por impostos locais; 

 Aproximação de instituições de ensino e outros grupos científicos gerando 

multiplicadores; 

 Aumento da capacidade de destinar adequedamente o R.S.U e R.C.C; 

 Geração de energia elétrica; 

 Queima de Biogás; 

 Melhoria da logística da gestão de R.S.U e R.C.C; 

 Aumento da capacidade de participação em Consórcios Públicos e Regionalização. 

 Estes e outros possíveis impactos ambientais devem ser identificados e avaliados, 

nas diversas fases do empreendimento, para que sejam propostas medidas de controle dos 

mesmos, visando evitá-los ou minimizá-los. 

 

2.2. METODOLOGIA DE AVALIAÇÃO  

 

Com base no diagnóstico ambiental elaborado para os três meios (físico, biótico e 

antrópico - socioeconômico) e na avaliação das características do empreendimento, 

descrita no Volume III deste EIA, é possível identificar uma série de impactos ambientais 

associados, positivos, negativos e indefinido, cuja avaliação deve permitir assegurar a 
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viabilidade ambiental do objeto do estudo ambiental, através da proposição de medidas 

mitigadoras, preventivas, compensatórias ou potencializadoras, organizadas ou não na 

forma de planos e programas. 

 Considerando que os impactos ambientais apresentam características muito 

particulares dependendo do aspecto ambiental que os originam, é necessária uma 

avaliação específica para cada impacto identificado a partir de todo o estudo prévio, em um 

raciocínio lógico de acordo com as etapas de planejamento/projeto, implantação, operação 

e controle ambiental.  (planejamento, implantação, operação e encerramento) 

 A avaliação dos impactos provenientes destas etapas é iniciada com a avaliação das 

atividades, produtos e serviços associados ao objeto do estudo, considerando as condições 

ambientais identificadas na etapa de diagnóstico ambiental. Os elementos que podem 

interagir com o meio ambiente, ocasionando um impacto, são denominados de ações 

(aspectos ambientais), sendo os impactos a efetiva ou potencial modificação adversa ou 

benéfica do meio ambiente, resultante em todo ou em parte dos aspectos ambientais 

(ações).  

 A metodologia de avaliação dos impactos neste EIA foi feita utilizando-se a Matriz 

de Impactos, a qual é composta por ações  do empreendimento referentes as 

caracteristicas ambientais dos meio fisico, biotico e antropico – socioeconomico. 

 Este método associa os impactos de cada ação do empreendimento às 

características dos meios físico, biótico ou antrópico, avaliando-se em seguida. Esta 

avaliação é feita observando-se os atributos existentes nas ações por tipo, tais como 

importância, magnitude e duração. 

 Optou-se por utilizar esta metodologia, pois fica fácil identificar cada característica e 

o meio afetado(s) por uma determinada ação do  empreendimento, tendo-se, ao mesmo 

tempo, uma avaliação do impacto em termos de tipo, importância, magnitude e duração, 

bem como uma abordagem descritiva do mesmo. 

 Assim, a avaliação dos impactos foi feita utilizando-se a Matriz de Impactos, método 

que associa os impactos de cada ação de um empreendimento às características dos meios 

físico, biótico ou antrópico. 

 A Matriz de Impactos, ou Matriz de Correlação Causa x Efeito, foi inicialmente 

proposta por Leopold, em 1971, e vem sendo alterada e aperfeiçoada ao longo do 
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desenvolvimento de estudos ambientais, com o intuito de melhor adequá-la aos objetivos 

do Estudo de Impacto Ambiental. 

Utilizou-se, neste Estudo, uma Matriz em que se procurou, para cada ação do 

empreendimento, identificar os seus impactos nos meios físico, biótico e antrópico, e 

avaliá-los em termos dos seguintes atributos: tipo; importância; magnitude; duração. 

Optou-se por utilizar a Matriz de MOTA & AQUINO, a qual é detalhada para cada 

ação do empreendimento, onde estão identificados e avaliados, para cada característica de 

um componente de determinado meio - físico, biótico e antrópico, os possíveis impactos 

que poderão ocorrer, fazendo-se uma descrição dos mesmos na própria Matriz. 

Neste tipo de Matriz, fica fácil identificar cada característica e os meios afetados 

por uma determinada ação do  empreendimento, tendo-se, ao mesmo tempo, uma 

avaliação do impacto em termos de tipo, importância, magnitude e duração, bem como 

uma abordagem descritiva do mesmo. 

Outra característica desta Matriz é que ela contém somente os impactos sobre 

cada característica do meio, associados a cada ação do empreendimento, sem apresentar 

número considerável de células vazias, como acontece na Matriz convencional, uma vez 

que nem todas as ações do projeto interferirão nos diversos parâmetros ambientais 

considerados. 

A identificação e avaliação de cada impacto são feitas preenchendo-se as células 

correspondentes aos impactos, na Matriz, da seguinte forma: 

 

 

Quadro  1 - Matriz de identificação e avaliação dos impactos 

I M P A C T O  

POSITIVO NEGATIVO INDE-

FINIDO IMPORTÂNCIA MAGNITUD

E 

DURAÇÃO IMPORTÂNCIA MAGNITUDE DURAÇÃO 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6  

 

Onde: 

(P) - Impacto de importância pequena 

(M) - Impacto de importância média 
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(G) - Impacto de importância grande 

(1) - Impacto de magnitude não significativa 

(2) - Impacto de magnitude moderada 

(3) - Impacto de magnitude significativa 

(4) - Impacto de curta duração 

(5) - Impacto de média duração 

(6) - Impacto de longa duração 

 

A Matriz de Impactos utilizada neste Estudo de Impacto Ambiental apresenta as 

seguintes vantagens: 

 

 Relação direta de cada ação com um determinado meio e com suas características 

ambientais. 

 Apresentação dos impactos, separados por tipo de meio afetado. 

 Possibilidade de se quantificar o número de impactos e seus atributos, por cada ação do 

empreendimento ou por cada tipo de meio afetado - físico, biótico ou antrópico. 

 Preenchimento da Matriz somente com a identificação e avaliação dos impactos que 

realmente poderão ocorrer, sem a apresentação de um considerável número de células 

vazias. 

 Fácil leitura e manuseio da Matriz. 

 Facilidade de se efetuar a totalização dos impactos, por cada tipo de atributo. 

 Análise descritiva dos impactos na própria Matriz, junto da identificação e avalição, 

facilitando a sua compreensão, bem como a proposta de medidas mitigadoras. 

 

No Quadro 2 estão conceituados os diversos parâmetros de avaliação utilizados 

para os vários tipos de atributos usados na Matriz. 

Conforme ressaltado, a Matriz utilizada permite uma identificação e avaliação dos 

impactos ambientais, para cada fase e para cada atividade do empreendimento, em cada 

tipo de meio – físico, biótico e antrópico (socioeconômico). 

A partir da Matriz, é possível elaborar diversas tabelas com os resultados da 

avaliação feita. 
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Quadro  2 -Parâmetros de Avaliação Utilizados na Matriz de Impactos do CTR de São José do Bonfim - PB 

ATRIBUTO SIGNIFICADO DO PARÂMETRO DE 

AVALIAÇÃO 

SÍMBOLO 

 

 

TIPO 

 

Exprime o caráter da 

modificação 

causada por uma 

determinada ação. 

 

POSITIVO 

Quando o impacto de uma determinada ação for 

benéfico. 

 

+ 

NEGATIVO 

Quando o impacto de uma determinada ação for 

adverso. 

 

- 

INDEFINIDO 

Impacto negativo ou positivo, dependendo da 

forma de abordagem do mesmo. 

 

0 

ATRIBUTO SIGNIFICADO DO PARÂMETRO DE 

AVALIAÇÃO 

SÍMBOLO 

 

MAGNITUDE 

 

Exprime a extensão 

do impacto, através 

de uma valoração 

gradual que se dá ao 

mesmo, a partir de 

uma determinada 

ação do projeto. 

PEQUENA 

De magnitude inexpressiva, inalterando a 

característica ambiental considerada.  

 

P 

MÉDIA 

De magnitude expressiva, porém sem alcance 

para descaracterizar a característica ambiental 

considerada. 

 

M 

GRANDE 

De magnitude tal que possa levar à 

descaracterização da característica ambiental 

considerada. 

 

G 

 

 

IMPORTÂNCIA 

 

NÃO SIGNIFICATIVA 

De intensidade não significativa, com 

interferência não implicando em alteração da 

qualidade de vida. 

 

1 
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Indica a 

importânicia ou 

significância do 

impacto em relação 

à sua interferência 

no meio. 

MODERADA 

Intensidade da interferência com dimensões 

recuperáveis, quando adversa, ou refletindo na 

melhoria da qualidade de vida, quando benéfica. 

 

 

2 

SIGNIFICATIVA 

Intensidade da interferência acarreta perda da 

qualidade de vida, quando adversa, ou ganho, 

quando benéfica. 

 

3 

 

 

DURAÇÃO 

 

Indica a 

permanência do 

impacto 

CURTA 

De duração breve, com possibilidade de reversão 

às condições ambientais anteriores à ação. 2 

meses 

 

4 

MÉDIA 

Tempo médio de permanência do impacto, após a 

ação. < 1 ano 

 

5 

LONGA 

Tempo grande ou permanente, de permanência 

do impacto, após a ação. > 5 anos 

 

6 

 

A seguir, apresenta-se a Matriz de Impactos para o Aterro Sanitário de  São José 

do Bonfim  – CTR da Região Metropolitana de Patos – PB, com a qual a ECOSAM já utilizou 

em diversos estudos ambientais de aterros sanitários devidamente licenciados e em 

operação nas regiões Norte e Nordeste do Brasil.  
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: LEVANTAMENTOS DE CAMPO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

Quadro  3– Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 
 

IMP 

IND 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População 

Expectativas                   X 

A população fica na expectativa de 

como sua propriedade será 

atingida pela empreendimento: 

que parte será alcançada? Quanto 

receberá de indenização? A área 

será desvalorizada ou não? 

Trabalho e renda X    X  X             

Aproveitamento de mão de obra 

local na realização dos 

levantamentos de campo. 

Usos do Solo 
Desvalorização dos 

terrenos 
          X   X    X  

Com a notícia da realização da 

obra, há uma desvalorização dos 

terrenos adjacentes à área do 

aterro. 

SUB-TOTAL  1    1  1    1   1    1 1  

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: LEVANTAMENTOS DE CAMPO  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

Quadro  4 – Impactos do meio biótico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 
 

IMP 

IND 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Exposição antrópica           X   X   X   

Com a notícia da implantação do 

CTR - aterro sanitario na área, 

ocorre um aumento na supressão 

vegetal desordenada da área do 

entorno.  

Fauna 
Fuga e afugentamento da 

fauna 
          X   X   X   

As ações de supressão vegetal 

resultam em danos à fauna. Há, 

também, um incremento nas 

atividades de caça. 

SUB-TOTAL            2   2   2    

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: LEVANTAMENTOS DE CAMPO  X  MEIO:  FÍSICO 

 

Quadro  5 – Impactos do meio Físico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 
 

IMP 

IND 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre Solo           X   X   X   

A supressão vegetal 

contribui para o 

incremento da erosão do 

solo. Ocorre, também, 

uma maior retirada de 

material terrestre da área. 

Ressalte-se que essas 

atividades já aconteciam 

anteriormente nas áreas 

vizinhas. 

SUB-TOTAL            1   1   1    

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: DESENVOLVIMENTO DO PROJETO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  6 – Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 
 

IMP 

IND 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público 

Tecnologia   X   X   X           

A concepção do projeto, com 

modernas técnicas aplicáveis a 

aterros sanitários, resultará em 

novos conhecimentos para o 

quadro técnico dos municipios da 

RM de Patos-PB. 

Trabalho e renda X    X  X             

Haverá aproveitamento de mão de 

obra na realização dos 

levantamentos de campo. 

Usos do Solo 
Desvalorização dos 

terrenos 
          X   X    X  

Com a notícia da realização da 

obra, há uma desvalorização dos 

terrenos adjacentes à área do 

aterro. 

SUB-TOTAL  1  1  1 1 1  1  1   1    1   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS   X  MEIO: BIÓTICO  

 

Quadro  7 – Impactos do meio biótico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora 

Perda de habitat e 

diminuição de 

diversidade 

         X   X   X    

Para instalação do canteiro de 

obras, será necessária a supressão 

da vegetação. 

Fauna 

Fuga, afugentamento e 

diminuição da 

diversidade 

         X   X   X    

Alguns danos poderão ocorrer à 

fauna presente no local do canteiro 

de obras, como resultado da 

supressão vegetal. 

SUB-TOTAL           2   2   2     

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 

63 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  X  MEIO:  FÍSICO 

 

Quadro  8 - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 

Relevo          X   X     X  

Pequenas alterações na superfície 

do terreno serão necessárias para 

a instalação do canteiro de obra e 

CTR. 

Erosão do solo          X   X   X    

A supressão vegetal e os 

movimentos de terra para instalação 

do canteiro de obras resultarão no 

aumento da erosão do solo. 

SUB-TOTAL           2   2   1  1   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  9 - Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda X   X   X             

Nas obras de instalação do 

canteiro de obras e do CTR será 

aproveitada a mão de obra local. 

SUB-TOTAL  1   1   1              

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido. 
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IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: MELHORIA  DO SISTEMA VIÁRIO EXTERNO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  10 - Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-Economia 

Sistema Viário  X   X    X           

A melhoria das vias de acesso ao 

local do aterro sanitário e CTR 

resultará em melhores condições 

para circulação de veículos e 

transporte na área. 

Setor Público  X   X    X           
Vias do sistema viário público 

serão melhoradas. 

População Trabalho e renda  X   X   X            

Para realização desses serviços, será 

absorvida mão de obra local, com a 

geração de trabalho e circulação de 

dinheiro. 

SUB-TOTAL   3   3   1 2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO INTERNO  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

Quadro  11 - Impactos do meio biótico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO 

 

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora 

Perda de habitat e 

diminuição de 

diversidade 

          X   X    X  

Para a execução das vias internas 

será feita a remoção da 

cobertura vegetal do terreno. 

Fauna 
Fuga e acidentes com 

fauna  
         X   X 

 

 
   

X 

 
 

A fauna terrestre será afetada 

pelas obras, devendo parte 

deslocar-se para áreas vizinhas. 

SUB-TOTAL           1 1  1 1    2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS - ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO  DO SISTEMA VIÁRIO INTERNO  X  MEIO:  FÍSICO 

 

 
Quadro  12 - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 

Relevo           X   X    X  

Para a execução das vias internas, 

serão realizados cortes e aterros, 

alterando a topografia atual do 

terreno. 

Erosão           X   X    X  

Os movimentos de terra contribuem 

para o incremento da erosão do 

solo. 

Meio Aquático Drenagem           X   X    X  

As alterações na superfície do 

terrreno implicam em mudanças 

no escoamento da água.  

SUB-TOTAL            3   3    3   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO  DO SISTEMA VIÁRIO INTERNO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  13 - Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda X   X   X             

Nos serviços de execução das vias 

internas será utilizada mão de obra 

local, gerando oportunidade de 

trabalho e renda. 

SUB-TOTAL  1   1   1              

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: RETIRADA DA VEGETAÇÃO DAS ÁREAS DAS CÉLULAS  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

Quadro  14 - Impactos do meio biótico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora 

Perda de habitat e 

diminuição de 

diversidade 

           X   X   X  

A retirada da vegetação para 

implantação das células resultará 

na supressão vegetal  de áreas. 

Fauna 

Caça, acidente com 

fauna, perda de habitat e 

diminuição da 

diversidade 

          
 

 
X  

 

 
X   

 

X 

 

 

A fauna do local será afetada pelas 

atividades de supressão vegetal e de 

movimentos de terra (trabalhos de 

máquinas e  equipamentos). 

SUB-TOTAL             2   2   2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: RETIRADA DA VEGETAÇÃO DAS ÁREAS DAS CÉLULAS  X  MEIO:  FÍSICO 

Quadro  15 - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre Erosão           X   X   X   

O descobrimento do solo e os 

movimentos de terra contribuirão para 

incrementar o processo de erosão do 

solo. 

Meio Aquático 
Qualidade 

Assoreamento 
          

X 

X 
  

X 

X 
  

X 

X 
  

A erosão do solo poderá resultar no 

carreamento de materiais para o 

reservatorio superficial interno, podendo 

causar a elevação da turbidez da água e o 

assoreamento do mesmo. 

Atmosfera 
Poeiras 

Ruídos 
         

X 

X 
  

X 

X 
  

X 

X 
   

Durante as atividades de supressão 

vegetal ocorrrerá a emissão de poeiras e 

ruídos. Impacto não siginificativo devido a 

não existência de residências nas 

proximidades. 

SUB-TOTAL           2 3  2 3  2 3    

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: RETIRADA DA VEGETAÇÃO DAS ÁREAS DAS CÉLULAS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  16 - Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda X   X   X             

Na execução dos serviços de 

retirada da vegetação será 

utilizada mão de obra local, 

gerando oportunidade de trabalho 

e renda. 

Sócio-economia 
Aproveitamento dos 

produtos florestais 
  X   X  X            

O material resultante do supressão 

vegetal poderá ser aproveitado 

como madeira para uso na 

unidade de compostagem e 

diversos usos, como na propria 

comunidade do entorno. 

SUB-TOTAL  1  1 1  1 1 1             

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: PREPARAÇÃO DAS CÉLULAS DE RSU  X  MEIO:  FÍSICO 

 

Quadro  17 - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 
Relevo 

Erosão 
           

X 

X 
  

X 

X 
 

 

 

X 

X 
 

As escavações das células de RSU para 

recebimento dos resíduos provocarão mudanças 

na topografia do terreno.Os movimentos de 

terra contribuirão para incrementar o processo 

de erosão do solo. 

Meio Aquático 

Qualidade 

Assoreamento 
          

X 

X 
  

X 

X 
  

X 

X 
  

A erosão do solo poderá resultar no carreamento 

de materiais para o reservatório artificial interno, 

podendo causar a elevação da turbidez da água e 

o assoreamento do mesmo. 

Drenagem            X   X   X  
As escavações resultarão em alterações no 

escoamento das águas. 

Atmosfera 
Poeiras 

Ruídos 
         

X 

X 
  

X 

X 
   

X 

X 
  

Durante essas atividades ocorrrerá a emissão de 

poeiras e ruídos. 

SUB-TOTAL           2 2 3 2 2 3  4 3   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: PREPARAÇÃO DAS CÉLULAS DE RSU  X  MEIO: ANTRÓPICO 

 

Quadro  18 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda  X   X    X           

Na execução dos serviços de 

preparação das células de RSU  

será utilizada mão de obra local, 

gerando oportunidade de trabalho 

e renda. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DOS RESÍDUOS  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

Quadro  19 - Impactos do meio biótico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Exposição antrópica            X   X   X  

Na exploração das áreas de 

empréstimo para retirada de 

material de cobertura, será feita a 

remoção da vegetação, com 

possiveis danos à flora local. 

Fauna 

Caça, acidente com 

fauna, perda de habitat e 

diminuição da 

diversidade  

           X  

 

X 

 

   

 

X 

 

 

A fauna terrestre e a ornitofauna 

serão afetadas pelas atividades de 

extração de material de cobertura. 

SUB-TOTAL             2  1 1   2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DOS RESÍDUOS  X  MEIO:  FÍSICO 

 
Quadro  20 - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 
Relevo 

Erosão 
           

X 

X 
  

X 

X 
 

 

X 
X  

Para retirada de materiais, serão efetuadas 

escavações, provocando mudanças na topografia 

do terreno, com a possível formação de áreas de 

acumulação de água. 

O descobrimento do solo e os movimentos de 

terra contribuirão para incrementar o processo de 

erosão do solo. 

Meio Aquático 

Qualidade 

Assoreamento 
          

X 

X 
  

X 

X 
  

X 

X 
  

A erosão do solo poderá resultar no carreamento 

de materiais para o reservetaorio artificial interno, 

podendo causar elevação da turbidez da água e o 

assoreamento do mesmo. 

Drenagem            X   X   X  

As retiradas de materiais resultarão em 

alterações no escoamento das águas, 

contribuindo para a formação de empoçamentos. 
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Atmosfera 
Poeiras 

Ruídos 
         

X 

X 
   

X 

X 
 

X 

X 
   

Durante as retiradas de materiais ocorrrerá a 

emissão de poeiras e ruídos. 

SUB-TOTAL           2 2 3  4 3 2 3 2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA COBERTURA DOS RESÍDUOS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  21 - Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda  X   X    X           

Na execução dos serviços de 

extração de material de cobertura 

será utilizada mão de obra local, 

gerando oportunidade de trabalho 

e renda. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO  DE INFRAESTRUTURA X  MEIO:  FÍSICO 

 

Quadro  22 - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 

Relevo          X   X     X  

Para a construção de obras de 

apoio às atividades do aterro 

sanitario – CTR – guarita, balanças,  

administração, etc -, deverão 

ocorrer alterações na superfície do 

terreno (terraplanagem para platô 

de base das celulas de RSU). 

Erosão do solo          X   X   X    

A supressão vegetal e os 

movimentos de terra para realização 

dessas obras resultarão no aumento 

da erosão do solo. 

SUB-TOTAL           2   2   1  1   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO DE INFRAESTRUTURA  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

Quadro  23 - Impactos do meio biótico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Exposição antrópica          X   X     X  

Para instalação das obras de apoio 

(guarita, balança, administração, 

galpão de máquinas,etc), será 

necessária a remoção da 

vegetação. 

Fauna 

Caça, fuga, 

afugentamento, acidente 

com fauna 

         X   X     X  

Alguns danos poderão ocorrer à 

fauna presente no local dessas 

obras, como resultado da  supressão 

vegetal. 

SUB-TOTAL           2   2     2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO DE INFRAESTRUTURA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  24 - Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda  X   X    X           

Na execução das obras de apoio 

será utilizada mão de obra local, 

gerando oportunidades de 

trabalho e renda. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: TRANSPORTE DOS RESÍDUOS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  25 - Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-Economia Sistema viário           X   X    X  

O transporte dos resíduos dos 

municipios para o local do aterro 

sanitário – CTR resultará no 

aumento do tráfego de veículos 

nas vias de acesso (PB 262/BR 

110), o que poderá causar 

congestionamento de tráfego e 

acidentes com veículos e 

pedestres. 

SUB-TOTAL            1   1    1   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: EXECUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  X  MEIO:  FÍSICO 

 

Quadro  26 - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Terrestre 
Relevo 

Drenagem 
           

X 

X 
  

X 

X 
  

X 

X 
 

As células alcançarão grandes alturas acima 

do terreno natural (30m), resultando em 

alterações na topografia, com 

conseqüências sobre o escoamento das 

águas superficiais. 

Aquático 
Águas superficiais e 

subterrâneas 
         X    X    X  

Mesmo com a execução de medidas de 

controle (impermeabilização do fundo e 

sitema de coleta e tratamento do lixiviado), 

poderá ocorrer, eventualmente, a poluição 

de águas superficiais e subterrâneas, por 

chorume e percolado. 

Atmosfera 
Poeiras 

Ruídos 
         

X 

X 
   

X 

X 
   

X 

X 
 

Durante as descargas dos resíduos nas 

células, ocorrerá a emissão de ruídos e 

poeiras na área. 
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Gases           X   X    X  

Gases gerados na decomposição dos 

resíduos serão emitidos para a atmosfera, 

através dos dutos coletores ou por outros 

meios (superfície). 

SUB-TOTAL           3 1 2  4 2   6   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido. 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: EXECUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

Quadro  27 - Impactos do meio biótico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Fauna 

Caça, fuga, 

afugentamento, acidente 

com fauna 

         
 

X 
   

 

X 
   

 

X 
 

A circulação de veículos e 

máquinas, e os ruídos e poeiras 

(particulados) resultantes causarão 

a afugentação de animais das 

áreas adjacentes. 

SUB-TOTAL           2    2    2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido. 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: EXECUÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  28 - Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda  X   X    X           

Nas atividades de execução do 

aterro sanitário – CTR será utlizada 

mão de obra local, gerando 

oportunidades de trabalho e 

renda. 

Setor Público Tecnologia  X   X    X           

Os servidores públicos 

responsáveis pela fiscalizacão do 

aterro sanitario – CTR assimilarão 

novas tecnologias para a 

destinação ambientalmente 

adequada de resíduos sólidos. 

SUB-TOTAL   2   2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido. 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS EXISTENTES  X  MEIO: FÍSICO 

 

Quadro  29 - Impactos do meio físico  

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 

Relevo  X   X    X           

Será promovida a recuperação das 

áreas atualmente degradadas por 

resíduos em São José do Bonfim, 

recompondo-se a superfície do 

terreno. 

Proteção do solo  X   X    X           

As ações de recuperação das áreas 

degradadas, incluindo a 

revegetação das mesmas, resultará 

na proteção do solo contra a erosão. 

SUB-TOTAL   2   2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS DEGRADADAS EXISTENTES  X  MEIO: BIÓTICO 

 

Quadro  30 - Impactos do meio biótico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora 
Recuperação de habitat e 

diversidade 
 X   X    X           

Será promovida a recuperação das 

áreas atualmente degradadas, 

com o recomposição vegetal das 

mesmas. 

Fauna 
Recuperação de habitat e 

diversidade 
 X   X    X           

As ações de recuperação das áreas 

degradadas, incluindo a 

recomposição vegetal das mesmas, 

resultará em impactos positivos na 

fauna. 

SUB-TOTAL   2   2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS EXISTENTES  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  31 - Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e renda  X   X    X           

Nas atividades de execução do 

aterro sanitario - CTR será utlizada 

mão de obra local, gerando 

oportunidades de trabalho e 

renda. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

  



 

 

89 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: PRESERVAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL   X  MEIO:  BIÓTICO 

 

Quadro  32 - Impactos do meio biótico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora 
Recuperação de habitat e 

diversidade 
  X   X   X           

A preservação da área de reserva 

legal (20 %) resultará em extensa 

área com vegetação nativa. 

Fauna 

Recuperação de habitat e 

diversidade 
  X   X   X           

A fauna presente na área de reserva 

legal a ser preservada será 

protegida. 

Recuperação de habitat e 

diversidade 
  X   X   X           

A fauna presente nos recursos 

hídricos do entorno das áreas 

preservadas será protegida. 

SUB-TOTAL    3   3   3            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: PRESERVAÇÃO DA ÁREA DE RESERVA LEGAL  X  MEIO:  FÍSICO 

Quadro  33 - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 

Relevo   X   X   X           
Nas áreas preservadas será 

mantido o relevo natural do 

terreno, protegendo-se o solo 

contra a erosão. 
Proteção do solo   X   X   X           

Meio Aquático 

Recursos hídricos   X   X   X           
Os recursos hídricos do entorno das 

áreas preservadas serão protegidos. 

Drenagem   X   X   X           
A drenagem das águas superficias 

será preservada. 

Qualidade das águas   X   X   X           

A área de reserva legal preservada 

terá a qualidade das águas 

superficiais e subterrâneas 

protegida. 

Meio Atmosférico Micro-clima   X   X   X           
As condições do microclima serão 

mantidas nas áreas preservadas. 

SUB-TOTAL    6   6   6            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido  
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL SÃO JOSÉ DO BONFIM  

AÇÃO: COLETA E TRATAMENTO DO LIXIVIADO  X  MEIO:  FÍSICO 

 

Quadro  34 - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Aquático 

Águas superficiais   X   X   X           

O sistema de coleta e tratamento do 

lixiviado garantirá a proteção da 

qualidade das águas superficiais e 

subterrâneas onde será utilizado um 

sistema sem lançamentos de 

efluente. (Aterro seco) 

Águas subterrâneas   X   X   X           

SUB-TOTAL    2   2   2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: COLETA E TRATAMENTO DO LIXIVIADO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 
Quadro  35 - Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População 

Trabalho e renda 

Saúde 

Qualidade de Vida 

X 

 

 

 

 

X 

X 

X 

 

 

 

 

X 

X 

  

X 

X 

X 

          

Nos serviços de coleta, 

bombeamento e tratamento do 

lixiviado e percolado será 

aproveitada mão de obra local.  

As condiçoes de saúde dos 

trabalhaores e moradores no 

entorno serão melhoradas. 

Setor Público Tecnologia   
X 

 

 

 
 X   X           

Os servidores públicos 

responsáveis pela fiscalização do 

sistema assimilarão novas 

tecnologias de tratamento de 

chorume, aplicadas ao lixiviado de 

aterros sanitários. 

SUB-TOTAL  1  3 1  3   4            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DRENAGEM DOS GASES  X  MEIO:  FÍSICO 

 

Quadro  36 - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Atmosférico 

Drenagem dos gases   X   X   X           

O sistema de drenagem de gases a 

ser implantado permitirá a coleta do 

mesmo e lançamento para a 

atmosfera, com processo de queima 

e ou geração de energia, reduzindo 

os risco de incêndios e de explosões. 

Efeito estufa   X   X   X           

A recuperação dos gases evitará o 

lançamento para a atmosfera de 

gases que contribuem para o 

efeito estufa – metano e gás 

carbônico (21 vezes a redução) . 

SUB-TOTAL    2   2   2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DRENAGEM DOS GASES   X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  37 - Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Tecnologia   X   X   X           

Os servidores públicos 

responsáveis por esses sistemas 

assimilarão novas tecnologias de 

drenagem e tratamento de gases, 

visando ao seu aproveitamento 

futuro. 

Economia 
Aproveitamento dos 

gases 
  X   X   X           

Ficam criadas as condições 

necessárias para o aproveitamento 

futuro dos gases, que gerará renda 

para o empreenddor e para o 

município (créditos carbono). 

SUB-TOTAL    2   2   2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DO LIXÃO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM  X  MEIO:  FÍSICO 

 

Quadro  38 - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 

Relevo  X   X    X           

Será feita a conformação do solo após a 

desativação do atual Lixão de São José do 

Bonfim, mediante um projeto de 

recuperação ambiental, devidamente 

licenciado. 

Proteção do solo   X   X   X           

Com a recuperação da área por técnicas e 

tecnologias e por meio da vegetação, o 

solo ficará protegido contra a erosão. 

Meio aquático 

Águas superficiais   X   X   X           
O Fechamento do atual Lixão incluirá a 

coleta e tratamento do lixiviado, 

reduzindo-se a poluição das águas 

superficiais e subterrâneas. 
Águas subterrâneas   X   X   X           
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Meio atmosférico 

Gases   X   X   X           

Serão instalados drenos para captação e 

drenagem dos gases, lançando-os na 

atmosfera. 

Efeito estufa   X   X   X           

A recuperação dos gases evitará o 

lançamento para a atmosfera de gases 

que contribuem para o efeito estufa – 

metano e gás carbônico, com redução de 

21 vezes. 

SUB-TOTAL   1 5  1 5   6            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DO LIXÃO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

Quadro  39 - Impactos do meio biótico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Exposição antrópica   X  X    X           

Deverá ser procedido a 

recomposição florestal da área do 

antigo Lixão, usando-se vegetação 

nativa. 

Fauna 

Caça, fuga, 

afugentamento e 

qualidade 

  X  X    X           
A revegatação da área contribuirá 

para o retorno da fauna ao local. 

SUB-TOTAL    2  2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DO LIXÃO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 
Quadro  40 - Impactos do meio antrópico  

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Usos do Solo 

Paisagismo   X   X   X           
A desativação e o fechamento da área do lixão 

resultará na melhoria da paisagem do local. 

Lazer   X   X   X           

A área desativada e fechada servirá para 

diversos usos: recreação; paisagismo; práticas 

de esportes, etc. 

Sócio-economia 

Saúde   X   X   X           

Com a desativação e recuperação ambiental do 

lixão, serão melhoradas as condições sanitárias 

do local, com benefícios para os operários e 

para a população do entorno.  Qualidade de vida   X   X   X           

Aproveitamento dos gases   X   X   X           

Ficam criadas as condições para o 

aproveitamento econômico dos gases do Lixão 

(créditos carbono), num futuro, mediante 

avaços tecnológicos . 

SUB-TOTAL    5   5   5            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS - ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE LIMPEZA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  41 - Impactos do meio antrópico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-economia 

Trabalho e renda   X   X   X           

Outros serviços serão implantados, 

paralelamente à execução do aterro 

sanitario - CTR, tais com 

o, coleta seletiva, reciclagem de resíduos, 

compostagem, aproveitamento de 

resíduos da  

construção civil. Com isso, serão criadas 

condições para a geração de trabalho e 

renda e melhoria da saúde e qualidade de 

vida da população. Serão implementados 

sistemas organizacionais, tipo 

cooperativas, associações e similares. 

Saúde   X   X   X           

Qualidade de vida   X   X   X           

Organização social   X   X   X           
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Setor Público Tecnologia   X   X   X           

O setor público passará a contar com 

novos sistemas de aproveitamento de 

resíduos, incrementando o 

desenvolvimento de tecnologias atuais. 

SUB-TOTAL    5   5   5            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido. 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO DO BIOMA CAATINGA EM DECORRÊNCIA DOS LEVANTAMENTOS E ESTUDOS 

AMBIENTAIS PARA O EIA/RIMA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  42 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia   X  X    X           

Com a realização dos estudos do 

meio antrópico, nas comunidades 

da AID e AII, gera-se novos dados 

científicos que poderão ser usados 

para gerar novos conhecimentos e 

pesquisas. 

SUB-TOTAL    1  1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO DO BIOMA CAATINGA EM DECORRÊNCIA DOS LEVANTAMENTOS E ESTUDOS 

AMBIENTAIS PARA O EIA/RIMA  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

Quadro  43 - Impactos do meio biótico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Habitat e diversidade   X  X    X           

Com a realização dos estudos do 

meio biótico, nas comunidades da 

AID e AII, gera-se novos dados 

científicos que poderão ser usados 

para gerar novos conhecimentos e 

pesquisas. 

Fauna Habitat e diversidade   X  X    X           

SUB-TOTAL    2  2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido  
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: PLANEJAMENTO / PROJETO 

AÇÃO: AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO CIENTÍFICO DO BIOMA CAATINGA EM DECORRÊNCIA DOS LEVANTAMENTOS E ESTUDOS 

AMBIENTAIS PARA O EIA/RIMA  X  MEIO:  FÍSICO 

 

Quadro  44 - Impactos do meio físico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio terrestre 

Solo   X  X    X           

Com a realização dos estudos do 

meio físico, nas comunidades da 

AID e AII, gera-se novos dados 

científicos que poderão ser usados 

para gerar novos conhecimentos e 

pesquisas. 

Relevo   X  X    X           

SUB-TOTAL    2  2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  45 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia   X  X    X           

Com a instalação de sistema de 

captação de gases e com geração 

de energia, a comunidade pode 

utilizar-se de energia limpa, no 

caso do excesso gerado no CTR. 

SUB-TOTAL    1  1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: QUEIMA DE BIOGÁS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  46 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia   X  X    X           

Com a instalação de sistema de 

captação de gás e com a queima 

do biogás, a comunidade pode 

utilizar-se de melhor qualidade do 

ar, pela redução de CH4 emitida à 

atmosfera em 21 vezes, através do 

conhecimento de novas 

tecnologias de tratamento de 

gases. 

SUB-TOTAL    1  1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: AUMENTO DA DEMANDA POR EQUIPAMENTOS NA ZONA URBANA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  47 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Tecnologia  X   X    X           

Com a instalação do CTR será 

utilizado novos equipamentos 

para operação no 

empreendimento, supridos pela 

comunidade urbana  local. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: AUMENTO DA DEMANDA POR EQUIPAMENTOS NA ZONA RURAL E COMUNITÁRIA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  48 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Tecnologia  X   X    X           

Com a instalação do CTR será 

utilizado novos equipamentos 

para operação no 

empreendimento, supridos pela 

comunidade rural e comunitária  

local. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: OPERAÇÃO 

AÇÃO: MELHORIA DA LOGÍSTICA DA GESTÃO DE RSU E RCC  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  49 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Tecnologia   X  X    X           

Com a implantação do CTR e das 

unidades de tratamento de RCC e 

da logística para transporte de 

RSU, a comunidade será 

beneficiada pela redução de 

impactos à saúde. 

SUB-TOTAL    1  1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO 

AÇÃO: GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  50 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e Renda  X    X   X           

Com a instalação das unidades 

componentes do CTR, será gerado 

novos empregos e uma geração de 

renda aos moradores das 

comunidades próximas ao CTR. 

SUB-TOTAL   1    1   1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO 

AÇÃO: GERAÇÃO DE TRIBUTOS DIRETOS E INDIRETOS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  51 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-economia Setor Público  X   X    X           

Com  a instalação do CTR será 

gerado recursos financeiros para o 

município mediante os tributos 

diretos e indiretos envolvidos no 

processo de instalação e operação. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE:  OPERAÇÃO 

AÇÃO: AUMENTO DE CAPACIDADE DE DESTINAR ADEQUADAMENTE O RSU  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  52 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia  X   X    X           

Com a instalação e operação do 

CTR serão utilizadas novas 

tecnologias para destinar 

adequadamente os resíduos a 

serem tratados e destinados de 

forma ambientalmente 

adequadas.  

Meio Terrestre Proteção do solo   X   X   X           

Com a instalação do CTR e o 

tratamento do RSU não haverá 

impacto diretamente no solo, bem 

como proliferação de micro e 

macro vetores 

SUB-TOTAL   1 1  1 1   2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE:  OPERAÇÃO 

AÇÃO: AUMENTO DE CAPACIDADE DE DESTINAR ADEQUADAMENTE O RCC  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  53 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia  X   X    X           

Com a instalação e operação do 

CTR serão utilizadas novas 

tecnologias para destinar 

adequadamente os resíduos da 

construção – RCC a serem tratados 

e destinados de forma 

ambientalmente adequadas.  

Meio Terrestre Proteção do solo   X   X   X           

Com a instalação do CTR e o 

tratamento do RCC não haverá 

impacto diretamente no solo, bem 

como proliferação de micro e 

macro vetores 

SUB-TOTAL   1 1  1 1   2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE:  OPERAÇÃO 

AÇÃO: AUMENTO DE CAPACIDADE DE DESTINAR ADEQUADAMENTE OS RESÍDUOS INDUSTRIAIS (RI)  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  54 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia  X   X    X           

Com a instalação e operação do 

CTR serão utilizadas novas 

tecnologias para destinar 

adequadamente os resíduos 

industriais da RM de Patos – PB, 

que serão tratados e destinados de 

forma ambientalmente adequadas 

no CTR.  

Meio Terrestre Proteção do solo   X   X   X           

Com a instalação do CTR e o 

tratamento dos RIs não haverá 

impacto diretamente no solo. 

SUB-TOTAL   1 1  1 1   2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO 

AÇÃO: DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA PELA EXECUÇÃO DE OBRAS E CONTRATAÇÃO PESSOAS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  55 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-economia Trabalho e Renda  X   X    X           

Com a instalação do CTR a 

economia local será dinamizada 

pela contratação de pessoas das 

comunidades locais. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO 

AÇÃO: APROXIMAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE ENSINO E OUTROS GRUPOS CIENTÍFICOS GERANDO MULTIPLICADORES      X  MEIO:  

ANTRÓPICO 

 

Quadro  56 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia  X   X    X           

Com a instalação do CTR serão 

geradas possibilidades de 

parcerias com instituições de 

pesquisas e com instituições de 

ensino para educação ambiental. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE:  OPERAÇÃO 

AÇÃO: ALTERNATIVA DE DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE EFETIVA E ADEQUADA PARA OS MUNICÍPIOS DA RM DE PATOS E 

REGIÃO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

 

Quadro  57 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Tecnologia  X    X   X           

Com a implantação do CTR será 

ofertado aos 24 municípios 

integrantes da RM de Patos - PB a 

destinação final, ambientalmente 

adequada, de seus resíduos em 

atendimento a Lei 12.305 de 2010 

e Lei 11.445 de 2007, atendendo 

ainda a Lei 11.1107 de 2005 e a Lei 

14.206/2020.  

SUB-TOTAL   1    1   1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido  
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO / OPERAÇÃO 

AÇÃO: EFEITO MOTIVADOR PARA IMPLANTAÇÃO DE NOVOS CONSÓRCIOS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

 

 

 

Quadro  58 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Trabalho e Renda  X   X    X           

A instalação do CTR em 

cumprimento das exigências 

legais, traz grande efeito 

motivador a outros municípios da 

Região à participarem de 

consórcio público intermunicipal. 

SUB-TOTAL   1   1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DOS LIXÕES DA RM DE PATOS  X  MEIO:  FÍSICO 

 

Quadro  59 - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre 

Relevo  X   X    X           

Será feita a conformação do solo após a 

desativação dos lixões da RM de Patos – 

PB, mediante um projeto de recuperação 

ambiental, devidamente licenciado. 

Proteção do solo   X   X   X           

Com a recuperação da área por técnicas e 

tecnologias e por meio da vegetação, o 

solo ficará protegido contra a erosão. 

Meio aquático 

Águas superficiais   X   X   X           
O fechamento dos atuais lixões incluirá a 

coleta e tratamento do lixiviado, 

reduzindo-se a poluição das águas 

superficiais e subterrâneas. 
Águas subterrâneas   X   X   X           

Meio atmosférico Gases   X   X   X           

Serão instalados drenos para captação e 

drenagem dos gases, lançando-os na 

atmosfera. 
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Efeito estufa   X   X   X           

A recuperação dos gases evitará o 

lançamento para a atmosfera de gases 

que contribuem para o efeito estufa – 

metano e gás carbônico, com redução de 

21 vezes. 

SUB-TOTAL   1 5  1 5   6            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DOS LIXÕES DA RM DE PATOS  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

Quadro  60 - Impactos do meio biótico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Exposição antrópica   X  X    X           

Deverá ser procedido a 

recomposição florestal da área dos 

antigos lixões, usando-se 

vegetação nativa. 

Fauna 

Caça, fuga, 

afugentamento e 

qualidade 

  X  X    X           
A revegatação da área contribuirá 

para o retorno da fauna ao local. 

SUB-TOTAL    2  2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO DOS LIXÕES DA RM DE PATOS  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

Quadro  61 - Impactos do meio antrópico  

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Usos do Solo 

Paisagismo   X   X   X           

A desativação e o fechamento das áreas dos 

lixões resultará na melhoria da paisagem do 

local. 

Lazer   X   X   X           

As áreas desativadas e fechadas servirão para 

diversos usos: recreação; paisagismo; práticas 

de esportes, etc. 

Sócio-economia 

Saúde   X   X   X           

Com a desativação e recuperação ambiental dos 

lixões, serão melhoradas as condições sanitárias 

do local, com benefícios para os operários e 

para a população do entorno.  Qualidade de vida   X   X   X           

Aproveitamento dos gases   X   X   X           

Ficam criadas as condições para o 

aproveitamento econômico dos gases dos lixõe 

(créditos carbono), num futuro, mediante 

avaços tecnológicos . 

SUB-TOTAL    5   5   5            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: IMPLANTAÇÃO DE PROJETO PAISAGÍSTICO AO LONGO DO EMPREENDIMENTO  X  MEIO: BIÓTICO 

 

Quadro  62 - Impactos do meio biótico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora 
Recuperação de habitat e 

diversidade 
  X  X    X           

Com a instalação do CTR e seu 

projeto paisagístico, os 

componentes da flora serão 

dinamizados. 

Fauna 
Recuperação de habitat e 

diversidade 
  X  X    X           

Com a instalação do CTR e seu 

projeto paisagístico, os 

componentes de fauna  serão 

dinamizados. 

SUB-TOTAL    2  2    2            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: AUMENTO DA SEGURANÇA AEROPORTUARIA NA ASA, EM ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO (PCA-33, 2020)  X  MEIO: BIÓTICO 

 

 

Quadro  63 - Impactos do meio biótico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Fauna 

Caça, fuga, 

afugentamento e 

qualidade. 

  X  X    X           

Com a instalação e operação do 

CTR dentro do Normativo Legal, a 

melhoria das condições de 

proteção aviaria será 

potencializada. 

SUB-TOTAL    1  1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: ALTERAÇÃO DA PAISAGEM  X  MEIO: FÍSICO 

 

Quadro  64 - Impactos do meio físico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre Relevo            X   X   X  

Com a instalação e operação do 

CTR, a paisagem será 

naturalmente alterada. Mas será 

implantada projeto paisagístico na 

area do empreendimento. 

SUB-TOTAL             1   1   1   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: ALTERAÇÃO DOS PADRÕES DE QUALIDADE  X  MEIO: FÍSICO 

 

Quadro  65 - Impactos do meio físico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre Erosão do Solo            X   X   X  

Com a instalação do CTR será 

gerado impactos pela 

possibilidade de erosão do solo e 

alteração do meio físico. 

Meio Aquático 
Águas superficiais e 

subterrâneas 
           X   X   X  

Com a instalação do CTR será 

gerado impactos pela 

possibilidade de contaminação do 

solo e alteração das águas 

superficiais e subterrâneas.  

Meio Atmosférico Gases            X   X   X  

Com a instalação do CTR será 

gerado impactos pela 

possibilidade de emissão de gases 

e alteração do meio físico. 

SUB-TOTAL             3   3   3   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido  
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: AUMENTO DOS NÍVEIS DE RUÍDOS E VIBRAÇÕES  X  MEIO: FÍSICO 

 

Quadro  66 - Impactos do meio físico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Terrestre Relevo            X   X   X  

Com a instalação do CTR será 

gerado alterações no meio 

terrestre, quanto ao componente 

relevo. 

Meio Atmosférico Ruídos            X   X   X  

Com a instalação do CTR ser 

gerado ruídos com alterações do 

meio atmosférico. 

SUB-TOTAL             2   2   2   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: EMISSÃO DE ODORES  X  MEIO: FÍSICO 

 

Quadro  67 - Impactos do meio físico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio Atmosférico Gases            X   X   X  

Com a instalação do CTR e no 

processo de operação será emitido 

gases no processo de 

decomposição dos resíduos nas 

células de RSU. 

SUB-TOTAL             1   1   1   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DA RM DE PATOS  X  MEIO: ANTRÓPICO 

 

Quadro  68 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Sistema viário            X   X   X  

Com a instalação do CTR e do 

sistema viário externo (municípios 

transportando resíduos ao CTR) 

será gerado impactos com o 

transporte de resíduos até o CTR. 

População Tecnologia   X   X   X           

Com a instalação e operação do 

CTR serão utilizadas novas 

tecnologias para destinar 

adequadamente os resíduos  da 

RM de Patos – PB, que serão 

tratados e destinados de forma 

ambientalmente adequadas no 

CTR. 

SUB-TOTAL    1   1   1   1   1   1   

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE EDUCAÇÃO PATRIMONIAL  X  MEIO: ANTRÓPICO 

 

 

 

Quadro  69 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Setor Público Tecnologia   X   X   X           

Identificar o Patrimônio cultural 

das áreas de influência que poderia 

ser impactado pela implantação 

do Aterro Sanitário, contribuindo 

para um significativo aumento no 

número de dados científicos a 

cerca das manifestações da 

Cultura Material e Imaterial 

SUB-TOTAL    1   1   1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: USO FUTURO DA ÁREA  X  MEIO: ANTRÓPICO 

 

Quadro  70 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-Economia 

Qualidade de Vida   X   X   X           
Possibilidade de induzir usos 

futuros na área, não compatíveis 

com a condição de aterro 

sanitário, envolvendo tecnologias 

apropriadas, organizaçoes em 

melhorando a qualidade da 

salubridade ambiental. 

Organização Social   X   X   X           

Setor Público Tecnologia   X   X   X           

SUB-TOTAL    3   3   3            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: MELHORIA DA GESTÃO PÚBLICA INTEGRADA DOS RSU  X  MEIO: ANTRÓPICO 

 

Quadro  71 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Sócio-Economia 
Qualidade de Vida   X   X   X           Possibilidade de melhoria na 

gestão de resíduos dos municipios 

que integram a RM de Patos-PB 

pois a destinaçao final 

ambientalmente adequada requer 

melhorias nas etapas anteriores da 

gestão, com tecnologias 

apropriadas e melhorando a saude 

da população. 

Organização Social   X   X   X           

Setor Público Tecnologia   X   X   X           

SUB-TOTAL    3   3   3            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO 

AÇÃO: ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM  X  MEIO: FÍSICO 

 

Quadro  72 - Impactos do meio físico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio terrestre Relevo          X   X   X    

Com a instalação do CTR e 

execução das obras será gerado 

alterações no meio físico com 

obras de terraplenagem. Foi 

concebido no CTR um platô 

sustentável de base de células de 

RSU, que gera o menor impacto 

possível. 

SUB-TOTAL           1   1   1     

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO 

 AÇÃO: INTERFERÊNCIA NA SÁUDE DOS TRABALHADORES  X  MEIO: ANTRÓPICO 

 

Quadro  73 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Saúde          X   X   X    

Com a instalação do CTR e 

execução das obras poderá ser 

gerada interferências na saúde dos 

trabalhadores as fases de 

implantação e operação do 

empreendimento. 

SUB-TOTAL           1   1   1     

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO 

 AÇÃO: RISCO À SAÚDE PÚBLICA DEVIDO A PRESENÇA DE VETORES  X  MEIO: ANTRÓPICO 

 

Quadro  74 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Saúde          X   X   X    

Com a instalação do CTR e 

execução das obras poderá ocorrer 

um leve agravemento dos vetores 

transmissores de doenças nas 

fases de implantação e operação 

do empreendimento. 

SUB-TOTAL           1   1   1     

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO 

 AÇÃO: EXPECTATIVA DA POPULAÇÃO QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  X  MEIO: ANTRÓPICO 

 

Quadro  75 - Impactos do meio antrópico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

População Trabalho e Renda X   X   X             

Após a etapa de estudos do meio 

socioeconmico nas comunidades 

onde houve dissiminação de 

informações sobre o CTR, a 

comunidade passa a ter 

expectativas positivas quanto a 

sua instalação e operação do 

empreendimento. 

SUB-TOTAL  1   1   1              

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO  X  MEIO:  FÍSICO 

 
Quadro  76 - - Impactos do meio físico 

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Meio aquático 
Águas superficiais   X   X   X           

Será realizado o monitoramento, das 

águas superficiais e subterrâneas 

conforme determinação do OEMA.  Águas subterrâneas   X   X   X           

Meio atmosférico 

Gases   X   X   X           

Serão instalados drenos para captação e 

drenagem dos gases, lançando-os na 

atmosfera ou no processo de geraçao de 

energia elétrica. 

Efeito estufa   X   X   X           

A recuperação dos gases evitará o 

lançamento para a atmosfera de gases 

que contribuem para o efeito estufa – 

metano e gás carbônico, com redução de 

21 vezes. 

Meio terrestre Relevo   X   X   X           
Será realizado o monitoramento 

geotécnico na área do empreendimento. 

SUB-TOTAL    5   5   5            
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P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 

 

MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

Quadro  77 - Impactos do meio biótico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Fauna 

Caça, fuga, 

afugentamento e 

qualidade 

  X  X    X           

O controle da fauna será mantido 

após o encerramento do Aterro 

Sanitário de São José do Bonfim, 

no período pós monitoramento, 

conforme orientação do OEMA. 

SUB-TOTAL    1  1    1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO  X  MEIO:  ANTRÓPICO 

 

 
 

Quadro  78 - Impactos do meio antrópico  

COMPONENTE CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

DESCRIÇÃO 
IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Usos do Solo Lazer   X   X   X           

As áreas desativadas e fechadas servirão 

para diversos usos: recreação; paisagismo; 

práticas de esportes, etc. 

SUB-TOTAL    1   1   1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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MATRIZ DE IMPACTOS – ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM - PB 

FASE: CONTROLE AMBIENTAL 

AÇÃO: COMPENSAÇÃO AMBIENTAL  X  MEIO:  BIÓTICO 

 

 

 

Quadro  79 - Impactos do meio biótico 

 

COMPONENTE 

 

CARACTERÍSTICA 

TIPO DO ATRIBUTO 

 

DESCRIÇÃO 

IMPACTO POSITIVO IMPACTO NEGATIVO  

IMP 

IND 

MAGN IMPORT DURAÇ. MAGN IMPORT DURAÇ 

P M G 1 2 3 4 5 6 P M G 1 2 3 4 5 6 

Flora Recomposição   X   x   X           

A compensação ambiental do 

empreendimento será realizada de 

acordo com as Leis vigentes 

SUB-TOTAL    1   1   1            

P- Pequena; M- Média; G - Grande; 1 - Não significativa; 2 - Moderada; 3 - Significativa; 4 - Curta; 5- Média; 6 - Longa; IMP. IND. - Impacto indefinido 
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2.3. RESULTADOS DA AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

Foram identificados 170 impactos resultantes do empreendimento, assim 

distribuídos: 

 112(65,88 %) impactos considerados como positivos. 

 57 (33,53 %) impactos admitidos como negativos. 

 1 (0,59 %) impacto classificado como indefinido.  

 

Ressalte-se que, dos impactos considerados positivos, 79 (70,00 % do total) foram 

admitidos como de grande intensidade, enquanto que 20 (35,00 %) impactos negativos 

foram classificados como de grande intensidade. 

A Tabela 1  apresenta os impactos do empreendimento, por tipo e considerando a 

magnitude, a importância e a duração: 

 

Tabela 1 - Impactos do empreendimento, por tipo, magnitude, importância e duração 

TIPO DE IMPACTO TOTAL MAGNITUDE IMPORTÂNCIA DURAÇÃO 

P M G 1 2 3 4 5 6 

Positivo 112 9 26 79 7 42 65 8 2 104 

Negativo 57 18 18 20 14 23 19 7 13 36 

Indefinido 1 - - - - - - - - - 

TOTAL 170 27 44 99 21 65 84 15 15 140 

Fonte: Ecosam, 2020  

 

Quanto ao meio afetado, a Tabela 2 indica o número de impactos positivos e 

negativos em cada ambiente. 

Observa-se que o maior número de impactos positivos (67) concentra-se no meio 

antrópico, seguido pelos impactos positivos no meio físicco (31). Quanto aos impactos 

negativos, a maioria (39) ocorrerá no meio físico, seguida do meio biótico (13). 

Neste sentido, observa-se que esses resultados são esperados em 

empreendimentos deste tipo. A implantação de um aterro sanitário resulta em muitos 

benefícios relacionados às condições sociais, sanitárias e de saúde da comunidade. Por 
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outro lado, na sua execução ocorrem impactos negativos no meio físico e biótico, os quais 

devem ser minimizados por meio da adoção de medidas mitigadoras  e potencializadoras. 

 

Tabela 2 - Tipo de impacto por meio afetado 

TIPO DE IMPACTO 
MEIO AFETADO 

TOTAL 
ANTRÓPICO BIÓTICO FÍSICO 

Positivo 66 16 31 113 

Negativo 4 13 39 56 

Indefinido 1 - - 1 

TOTAL 71 29 70 170 

Fonte: Ecosam, 2020 

 

Figura 27 - Porcentagem do meio antrópico nos impactos 

 

Fonte: Ecosam, 2020 

 

 

170 (100%)

71 (41%)

Porcentagem do Meio Antrópico nos 
impactos

TOTAL MEIO ANTRÓPICO
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Figura 28 - Impactos positivos no meio antrópico 

 

Fonte: Ecosam, 2020 

 

 

Figura 29 - Porcentagem do meio biótico nos impactos 

 

 

Fonte: Ecosam, 2020 

66 (94%)

4 (5%)

1 (1%)

Impactos no Meio Antrópico

POSITIVO NEGATIVO INDEFINIDO

170 (100%)

29 (17%)

Porcentagem do Meio Biótico nos impactos

TOTAL MEIO BIÓTICO
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Figura 30 - Impactos positivos no meio biótico 

 

Fonte: Ecosam, 2020 

 

 

 

 

 

Figura 31 - Porcentagem do meio físico nos impactos 

 

Fonte: Ecosam, 2020 

16 (55%)13 (45%)

Impactos no Meio Biótico

POSITIVO NEGATIVO

170 (100%)

70 (41%)

Porcentagem do Meio Físico nos impactos

TOTAL MEIO FÍSICO



 

 144 

Figura 32 - Impactos positivos no meio físico 

 

Fonte: Ecosam, 2020 

 

 A Tabela 3 contém informações  sobre o número e tipo de impacto, para cada ação 

do empreendimento. Observa-se que as ações que causarão maior número de impactos 

relacionam-se com  a supressão de vegetação, preparação das células, retirada de material 

de cobertura, implantação do sistema viário interno e atividades de execução (operação) do 

aterro sanitário. A maior parte dos impactos positivos decorre da recuperação das áreas 

degradadas, da preservação da área de reserva legal, da desativação do atual lixão, do 

tratamento do lixividado, do futuro aproveitamento dos gases e da implantação das 

atividades complementares de limpeza urbana. 

 Os impactos previstos para as diversas fases do empreendimento estão indicados na 

Tabela 3. Já o maior número de impactos negativos ocorrerá nas fases de implantação e 

operação do aterro sanitário – CTR, enquanto a grande maioria dos impactos positivos 

decorrem das ações de preservação e de controle ambiental. 

 

 

 

 

 

31 (45%)
39 (55%)

Impactos no Meio Físico

POSITIVO NEGATIVO



 

 145 

Tabela 3 - Impactos de cada ação do empreendimento 

AÇÕES DO EMPREENDIMENTO 
NÚMERO DE IMPACTOS 

POSITIVOS NEGATIVOS INDEFINIDO TOTAL 

LEVANTAMENTO DE CAMPO 1 4 1 6 

DESENVOLVIMENTO DO 
PROJETO 

2 1 - 3 

INSTALAÇÃO CANTEIRO DE 
OBRAS 

1 4 - 5 

MELHORIA  DO SISTEMA VIÁRIO 
EXTERNO 

3 - - 3 

IMPLANTAÇÃO  DO SISTEMA 
VIÁRIO INTERNO 

1 5 - 6 

RETIRADA DA VEGETAÇÃO DAS 
ÁREAS DAS CÉLULAS 

2 5 - 7 

PREPARAÇÃO DAS CÉLULAS DE 
RSU 

1 7 - 8 

EXTRAÇÃO DE MATERIAL PARA 
COBERTURA DOS RESÍDUOS 

1 8 - 9 

EXECUÇÃO DE OBRAS DE APOIO 
DE INFRA-ESTRUTURA 

1 4 - 5 

TRANSPORTE DE RESÍDUOS  1 - 1 

EXECUÇÃO DO ATERRO 
SANITÁRIO (ETAPA DE 

OPERAÇÃO) 
2 7 - 9 

RECUPERAÇÃO DAS ÁREAS 
DEGRADADAS EXISTENTES NA 

RM DE PATOS - PB 
5 - - 5 

PRESERVAÇÃO DA ÁREA DE 
RESERVA LEGAL 

9 - - 9 

COLETA E TRANSPORTE DO 
CHORUME E LIXIADO GERADO NO 

ASSJB 
6 - - 6 

DRENAGEM DE GASES GERADOS 
NO ATERRO SANITÁRIO 

4 - - 4 

DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO 
DO LIXÃO DE SÃO JOSÉ DO 

BONFIM 
13 - - 13 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
DE LIMPEZA URBANA NOS 

MUNICÍPIOS 
5 - - 5 

AMPLIAÇÃO DO CONHECIMENTO 
CIENTÍFICO DO BIOMA CAATINGA 

EM DECORRÊNCIA DOS 
LEVANTAMENTOS E ESTUDOS 
AMBIENTAIS PARA O EIA/RIMA 

5 - - 5 

GERAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 1 - - 1 

QUEIMA DE BIOGÁS 1 - - 1 
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AUMENTO DA DEMANDA POR 
EQUIPAMENTOS NA ZONA 

URBANA 
1 - - 1 

AUMENTO DA DEMANDA POR 
EQUIPAMENTOS NA ZONA 

RURAL E COMUNITÁRIA 
1 - - 1 

MELHORIA DA LOGÍSTICA DA 
GESTÃO DE RSU E RCC NA RM DE 

PATOS - PB 
1 - - 1 

GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA 1 - - 1 

GERAÇÃO DE TRIBUTOS DIRETOS 
E INDIRETOS 

1 - - 1 

AUMENTO DE CAPACIDADE DE 
DESTINAR ADEQUADAMENTE O 

RSU 
2 - - 2 

AUMENTO DE CAPACIDADE DE 
DESTINAR ADEQUADAMENTE O 

RCC 
2 - - 2 

AUMENTO DE CAPACIDADE DE 
DESTINAR ADEQUADAMENTE OS 

RESÍDUOS INDUSTRIAIS (RI) NA 
RM DE PATOS - PB 

2 - - 2 

DINAMIZAÇÃO DA ECONOMIA 
PELA EXECUÇÃO DE OBRAS E 

CONTRATAÇÃO PESSOAS 
1 - - 1 

APROXIMAÇÃO DE INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO E OUTROS GRUPOS 

CIENTÍFICOS GERANDO 
MULTIPLICADORES 

1 - - 1 

ALTERNATIVA DE DISPOSIÇÃO 
FINAL AMBIENTALMENTE 

EFETIVA E ADEQUADA PARA OS 
MUNICÍPIOS DA RM DE PATOS E 

REGIÃO 

1 - - 1 

EFEITO MOTIVADOR PARA 
IMPLANTAÇÃO DE NOVOS 

CONSÓRCIOS PÚBLICOS 
1 - - 1 

DESATIVAÇÃO E FECHAMENTO 
DOS LIXÕES DA RM DE PATOS 

13 - - 13 

IMPLANTAÇÃO DE PROJETO 
PAISAGÍSTICO AO LONGO DO 

EMPREENDIMENTO 
2 - - 2 

AUMENTO DA SEGURANÇA 
AEROPORTUARIA NA ASA, EM 
ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO 

(PCA-3-3 2020) 

1 - - 1 

ALTERAÇÃO DA PAISAGEM  1 - 1 

ALTERAÇÃO DOS PADRÕES DE 
QUALIDADE 

 3 - 3 
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AUMENTO DOS NÍVEIS DE 
RUÍDOS E VIBRAÇÕES 

 2 - 2 

EMISSÃO DE ODORES  1 - 1 

COLETA E TRANSPORTE DE 
RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DA 

RM DE PATOS 
1 1 - 2 

CRIAÇÃO DO PROGRAMA DE 
EDUCAÇÃO PATRIMONIAL 

1 - - 1 

USO FUTURO DA ÁREA 3 - - 3 

MELHORIA DA GESTÃO PUBLICA 
INTEGRADA DOS RSU 

3 - - 3 

ESCAVAÇÃO E TERRAPLANAGEM  1  1 

INTERFERÊNCIA NA SÁUDE DOS 
TRABALHADORES 

- 1 - 1 

RISCO À SAÚDE PÚBLICA DEVIDO 
A PRESENÇA DE VETORES 

- 1 - 1 

EXPECTATIVA DA POPULAÇÃO 
QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 
1 - - 1 

ENCERRAMENTO DO ATERRO 
SANITÁRIO 

7 - - 7 

COMPENSAÇÃO AMBIENTAL 1 - - 1 

TOTAL: 112 57 1 170 

  

Fonte: Ecosam, 2020 

 

Figura 33 - Impactos ambientais por meio 

 

Fonte: Ecosam, 2020 
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Figura 34 - Impactos ambientais por tipo 

 

Fonte: Ecosam, 2020 

 

 A Tabela 4 mostra os impactos de cada ação do empreendimento. 

 

Tabela 4 - Impactos ambientais nas diferentes fases do empreendimento 

TIPO DE IMPACTO 
NÚMERO DE IMPACTOS 

TOTAL 
POSITIVO NEGATIVO INDEFINIDO 

PLANEJAMENTO/ PROJETO 11 4 1 16 

IMPLANTAÇÃO 13 20 - 33 

OPERAÇÃO 27 9 - 36 

IMPLANTAÇÃO/OPERAÇÃO 18 - - 18 

CONTROLE AMBIENTAL 43 24 - 67 

TOTAL 112 57 1 170 

Fonte: Ecosam, 2020 

106 (67%)

50
(32, %)

1 (1%)

Impactos Ambientais (por tipo)

POSITIVOS NEGATIVOS INDEFINIDOS
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Figura 35 - Impactos ambientais nas diferentes fases do empreendimento 

 

Fonte: Ecosam, 2020 
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2.4. CONSIDERAÇÕES SOBRE OS PRINCIPAIS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 A seguir, são apresentadas algumas considerações sobre os principais impactos que 

poderão resultar do CTR - Aterro Sanitário de São José do Bonfim – PB. 

 Os principais impactos negativos são: 

 

(a) Supressão vegetal da área, para execução das células do aterro e implantação dos 

equipamentos de apoio (balança, administração, canteiro de obras). Com a supressão, será 

afetada a flora do local e a fauna presente na mesma. O descobrimento do solo contribuirá 

para o aumento do processo de erosão do solo, resultando no arraste do mesmo para as 

partes mais baixas, podendo causar o assoreamento dos recursos hídricos existentes na 

área. 

 

(b) Movimentos de terra (escavações e aterros) durante a preparação das valas para 

recebimento dos resíduos e na retirada de material para cobertura dos mesmos. Essas 

atividades resultarão, além da supressão, no incremento da erosão do solo e o conseqüente 

assoreamento dos recursos hídricos, bem como na alteração da drenagem natural das 

águas do escoamento superficial.  

 

 

(c) Alteração da paisagem. A paisagem natural da área será substituída pelos resíduos 

compactados e cobertos, formando uma elevação no terreno, mudando o aspecto do local. 

Esse impacto pode ser minimizado por meio de medidas de recuperação da área, após a 

sua utilização, incluindo um tratamento paisagístico do local. 

 

(d)  Implantação do sistema viário interno. Na execução das vias internas de acesso e de 

circulação na área do aterro ocorrerão impactos ambientais, tais como: supressão; danos à 

fauna; impermeabilização e erosão do solo e alterações no escoamento natural das águas. 

 

(e)  Produção de lixiviado. As águas da precipitação pluviométrica que atravessarão o 

aterro, somado ao chorume resultante da decomposição dos resíduos comporão o lixiviado, 

o qual, se não bem controlado, poderá resultar na poluição dos mananciais superficiais e 
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subterrâneos. As medidas previstas para controle do lixiviado – impermeabilização do 

fundo do aterro, coleta e tratamento, afastamento dos cursos de água e do lençol freático e 

ter uma aterro seco, contribuirão para minimizar ou evitar esse impacto. 

 

(f) Produção de gases. A decomposição dos resíduos resultará na geração de gases, 

principalmente metano e dióxido de carbono, os quais serão drenados e lançados na 

atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. O aproveitamento futuro desses 

gases, dentro de uma programa de crédito carbono, resultará em benefícios para o 

empreendimento. 

 

 Quanto aos impactos positivos, destacam-se: 

 

a) Recuperação das áreas degradadas existentes. A ação antrópica já realizou supressão e 

retiradas de materiais (areia) no local onde será implantado o empreendimento, 

ocasionando a degradação de algumas áreas, como comentado anteriormente. É prevista a 

recuperação dessas áreas, na parte que não será ocupada pelo aterro, devendo as mesmas 

passarem a integrar a reserva legal. Com a recuperação, será recomposta a flora, com 

impactos benéficos na fauna, no solo e nos recursos hídricos. 

 

b) Implantação da área de reserva legal. Uma extensa área adjacente ao local do novo 

aterro sanitário será preservada como reserva legal – atual área de reserva legal do ASG, 

passando a integrar o patrimônio público. Isso resultará em muitos benefícios à flora e 

fauna, ao solo e aos recursos hídricos situados na área. 

 

c) Desativação e fechamento do Lixão atual de São José do Bonfim e dos outros municipios 

da RM de Patos-PB. O fechamento do atual lixão, deverá ser implementado pelo Poder 

Público Municipal, significará muitos benefícios do ponto de vista social, sanitário e 

cultural. A área deverá ser recuperada incluindo: coleta e tratamento do lixiviado; 

drenagem dos gases; cobertura do material exposto; recomposição paisagística; projeto 

para utilização futura da área; e outras ações de controle. Com a desativação e o seu 

fechamento, serão minimizados ou evitados os problemas existentes atualmente: aspecto 

estético desagradável; proliferação de insetos e roedores; problemas sanitários para os 
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operadores e residentes na vizinhança, entre outros. Por estes motivos deve ser 

considerado como benefício. 

 

d) Execução do novo aterro sanitário. O aterro sanitário proposto deverá incorporar 

tecnologia adequada para a destinação dos resíduos sólidos, incluindo a compactação e 

recobrimento do lixo, a coleta e tratamento do lixiviado, a drenagem dos gases, entre 

outras medidas. Os técnicos municipais serão capacitados em novas tecnologias de 

manuseio de resíduos sólidos, melhorando o padrão dos serviços prestados pela 

municipalidade. 

 

e) Futuro aproveitamento dos gases. Há previsão de implantação futura de um sistema de 

aproveitamento dos gases drenados do aterro. Com isso, será minimizada a emissão de 

gases contribuidores do efeito estufa (metano e dióxido de carbono). O município poderá 

ser beneficiado por um programa de crédito carbono, envolvendo o aproveitamento dos 

gases gerados no aterro sanitário. 

 

f) Implantação de atividades complementares de limpeza. Além da execução do aterro 

sanitário, deverão ser executadas outras atividades, compreendendo: coleta seletiva, 

reciclagem de resíduos, compostagem, aproveitamento de resíduos da construção civil, e 

outras. Essas atividades resultarão em benefícios sociais, sanitários e econômicos para a 

comunidade em geral. 

 

g) Evita a proliferação de doenças tendo em vista que os resíduos serão dispostos de forma 

adequada, evitando assim a atração dos micro e macro vetores, que são responsáveis pela 

transmissão de inúmeras doenças como dengue, leptospirose, diarréias, febres tifóides e 

paratifóides, entre outras. 

 

h) Evita a poluiçao do ar, da água e do solo, pois os resíduos são dispostos de forma 

adequadas, com todas as medidas de segurança para evitar esse tipo de poluição. 

 

i) Evita a poluição visual e estética, pois como os resíduos são cobertos diariamente os 

resíduos não ficam expostos. 
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2.5. SÍNTESE CONCLUSIVA  
 

 Avaliando os impactos positivos e negativos para a implantação da CTR de São José 

do Bonfim-PB pode-se concluir que: 

 Na área de implantação do aterro sanitário já degradada e em área consolidada, no 

projeto executivo está previsto a recuperação de áreas, através de reposição florestal com 

vegetação nativa, na propria area ou em outra definida pela SUDEMA. 

 Haverá implantação de uma reserva legal em uma área própria do 

empreendimento, adjacente ao aterro sanitário, com percentual de 20%, atendendo ao 

solicitado pela Lei que, provavelmente, trará benefícios tanto às espécies nativas quanto à 

preservação do solo. 

 Com a implantação do aterro sanitário – CTR – São José do Bonfim, 

consequentemente, haverá a desativação e o fechamento gradual do atual Lixão de são 

José do Bonfim e dos Lixões da RM de Patos – PB e entorno, onde dezenas de pessoas 

trabalham de forma indireta sobrevivendo dos materiais reciclados e comercializados aos 

deposeiros locais, em condições subhumanas. 

 Com a implantação do CTR evitará a poluição dos recursos hídricos, do solo e do ar, 

assim como evitará a proliferação de vetores, que são responsáveis pela transmissão de 

várias doenças como diarréias, dengue, febre tifóide, leptospirose, entre outras. 

 Com a implantação do CTR deverá ser implantados programas de coleta seletiva 

municipal, sistema de tratamento de resíduos orgânicos por compostagem, 

aproveitamento dos resíduos da construção civil, entre outros. Essas atividades 

promoverão benefícios sociais, sanitários e econômicos para a população Bonfinense em 

geral. 

 A implantação de um aterro sanitário sempre gera impactos, sejam positivos e 

negativos, entretanto, os impactos positivos superam os negativos, tendo em vista que 

quando os resíduos sólidos são dispostos de forma adequada gera uma série de benefícios 

como as citadas anteriormente. 
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2.6. MATRIZ DE IMPACTOS E CONSIDERAÇÕES SOBRE A AVALIAÇÃO DE 

IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

 A seguir relatamos sobre a matriz utilizada para avaliação dos impactos ambientais. 

 

2.6.1. MATRIZ DE MOTA & AQUINO  

 

Na avaliação de impactos ambientais do projeto do CTR da RM de Patos - aterro 

sanitário de São José do Bonfim foi utilizada a Matriz de Mota & Aquino, conforme 

referência: 

 

MOTA, S., AQUINO, M. D. Proposta de uma Matriz para Avaliação de Impactos 

Ambientais. In: VI Simpósio Ítalo Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental, 2002, 

Vitória, ES.  Anais. Rio de Janeiro: ABES, 2002. 

 

 A Referida Matriz já foi utilizada em Estudos de Impactos Ambientais desenvolvidos 

para empreendimentos examinados e aprovados pelo Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pela Superintendência Estadual do 

Meio Ambiente do Ceará (Semace), pelo Instituto de Proteção Ambiental do Estado do 

Amazonas (IPAAM) e pela Superintendencia de Administração do Meio Ambiente - 

(SUDEMA), podendo-se enumerar: 

 

 Centro Multifuncional de Eventos e Feiras de Fortaleza (aprovado pelo Ibama). 

 Projeto de Adequação e Aumento de Capacidade da Rodovia BR 222/CE 

(aprovado pela Semace e Ibama). 

 Projeto da Via  Intramunicipal Norte Sul, Eusébio, Ceará ((aprovado pela 

Semace).  

 Condomínio Espiritual Uirapuru – CEU (aprovado pela Semace). 

 Aterro Sanitário de Manaus – (aprovado pelo IPAAM) 

 Aterro Sanitário Metropolitano de Caucaia – CE (Aprovado e licenciado pela 

Semace) 

 Aterro Sanitário de Campina Grande-PB (Aprovado e licenciado pela SUDEMA) 



 

 155 

 Aterro Sanitário de Juazeiro do Norte – CE (Aprovado e licenciado pela Semace) 

 Aterro Sanitário de Sobral, (Aprovado e licenciado pela Semace), entre outros. 

 Aterro Sanitário de Guarabira – PB (Aprovado e licenciado pela SUDEMA). 

 Outros empreendimentos. 

 

 A Matriz de Mota & Aquino apresenta vantagens em relação à Matriz convencional 

de Leopold, podendo-se citar: 

1. Esta Matriz permite uma identificação mais detalhada dos impactos, 

possibilitando diversas associações dos mesmos com as etapas de implantação 

do empreendimento,  com as várias atividades a serem desenvolvidas, e com os 

meios afetados. 

 

2. A Matriz permite a obtenção de diversos resultados, tais como: 

 quantidades e percentuais dos diversos tipos de impacto - positivos, 

negativos e indefinidos; 

 impactos do empreendimento, por tipo, magnitude, importância e 

duração; 

 tipo de impacto por meio afetado;  

 impactos de cada ação do empreendimento;  

 impactos ambientais nas diferentes fases do empreendimento; 

 totalização dos impactos, por cada tipo de atributo; 

 outras informações julgadas necessárias, em função do tipo e porte do 

empreendimento. 

 

3. Os impactos ambientais são associados a cada ação do empreendimento, 

podendo-se realizar um balanço das atividades que causarão mais impactos, 

para as quais deverá ser proposto maior número de medidas mitigadoras. 

 

4. Os impactos são associados, separadamente, aos meios físico, biótico e 

antrópico, podendo-se identificar em que meio, para cada atividade, os mesmos 

ocorrem, facilitando, também, a proposição de medidas mitigadoras. 
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5. É feita uma descrição sucinta dos impactos na própria Matriz, associada à etapa 

do empreendimento, ao meio afetado e às características ambientais. Isso é 

complementado por uma descrição mais detalhada dos principais impactos do 

empreendimento. 

 

6. Cada quadro da Matriz contém sub-totais, possibilitando uma avaliação dos 

impactos para cada fase do empreendimento, para cada ação, e em relação cada 

meio afetado. 

 

7. Preenchimento da Matriz somente com a identificação e avaliação dos impactos 

que realmente poderão ocorrer, sem a apresentação de um considerável 

número de células vazias, como acontece na Matriz convencional. 

 

8. Fácil leitura e manuseio da Matriz. 

 

 A Matriz de Mota & Aquino utiliza, na avaliação, os atributos Tipo, Importância, 

Magnitude e Duração, os quais têm sido usados em Matrizes do tipo Leopold de vários 

estudos de impacto ambiental, em todo o Brasil. 

 

 A subjetividade no julgamento ou valoração dos impactos é uma característica de 

todos os métodos de avaliação de impactos, inclusive daqueles do tipo Matriz. À equipe 

responsável pelos EIAs / RIMAs cabe reduzir ao máximo essa subjetividade e tecer 

considerações sobre os principais impactos de um empreendimento, de forma a possibilitar 

a proposição de medidas mitigadoras para os mesmos. 

 Quanto aos tipos de impacto, a Matriz de Mota & Aquino utiliza três: Positivo, 

Negativo e Indefinido. A classificação quanto aos tipos positivo e negativo é muito clara, 

significando consequências benéficas ou adversas do empreendimento, 

respectivamente. 

 Um impacto é considerado Indefinido quando não há uma definição clara do 

mesmo, dependendo da forma como o mesmo for considerado. No caso do Aterro de São 

José do Bonfim, considerou-se como Indefinido, o impacto resultante da “expectativa da 

população” com relação ao empreendimento. Parte da população considera que será 
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prejudicada pelo mesmo, enquanto uma parcela pode achar que será beneficiada pela 

indenização (compra) de terrenos atualmente sem uso, ou pela valorização de áreas mais 

afastadas do local do aterro, mas que serão beneficiadas por benfeitorias que resultarão do 

projeto, como, por exemplo, a melhoria das rodovias de acesso. 

 Quanto à Magnitude, exprime-se, em três níveis,  a grandeza do impacto, por meio 

de uma valoração gradual - pequena, média, grande, que se dá ao mesmo. Esta 

classificação apresenta, mais diretamente, a valoração dos impactos. Impactos negativos 

de grande magnitude, por exemplo, merecem maior atenção quando da proposição de 

medidas mitigadoras. 

 A Importância do impacto relaciona-se ao valor, signficância, que o mesmo tem, em 

relação às ações do empreendimento, tendo sido considerado em três níveis: não 

significativa, moderada, significativa. Possibilita, juntamente com a magnitude, a 

indicação dos impactos mais benéficos do empreendimento e os impactos adversos que 

merecem maior atenção em termos de adoção de medidas mitigadoras. 

 Quanto à Duração, a Matriz de Mota & Aquino utiliza a mesma classificação usada 

em outros tipos de Matriz (tipo Leopold), ou seja: curta, média, longa. Essa avaliação 

permite a identificação dos impactos em termos do tempo que o mesmo permanecerá, 

possibilitando, assim, a definição da extensão da adoção das medidas mitigadoras 

correspondentes. Por exemplo, o impacto que poderá ser causado pelo lixiviado do aterro 

tem longa duração e a medida de controle, tratamento do mesmo, deverá ser adotada 

enquanto o empreendimento estiver produzindo esse efluente. 

 Resumindo a abordagem sobre a Matriz de Mota & Aquino, pode-se concluir que: 

 

 Esta Matriz, como os demais métodos de avaliação de impactos, apresenta 

vantagens e desvantagens, sendo também subjetiva no julgamento. 

 Os atributos usados nesta Matriz são amplamente utilizados em outras matrizes 

utilizadas em EIA, como aquelas do tipo Leopold. 

 A Matriz utilizada apresenta vantagens em relação ao método tradicional tipo 

Matriz de Leopold, conforme destacado anteriormente. 

 Como aconteceu no EPIA do Aterro Sanitário de Manaus - AM, no EIA do Aterro 

Sanitário Metropolitano de Caucaia - CE, no EIA do Aterro Sanitário de Campina 

Grande - PB e no EIA do Aterro Sanitário de Guarabira - PB, a avaliação usando 
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matriz é complementada por considerações mais detalhadas sobre os principais 

impactos do empreendimento, fundamentando assim a nossa utilização neste 

empreendimento. Convém ressaltar que esta Matriz foi apresentada em reunião 

na Comissão de EIA-RIMA da SUDEMA em 17.11.2020, e aceita pelo orgão para 

este estudo ambiental. 

 

2.7. AVALIAÇÃO DE IMPACTOS  

 

 A descrição dos impactos apresentada na própria matriz é uma inovação da Matriz 

de Mota & Aquino, uma vez que isso não ocorre nas matrizes do tipo Leopold. É 

apresentada, para cada impacto identificado, uma descrição sucinta, que procura destacar 

as consequências de cada atividade, sem maior aprofundamento, o que seria impossível no 

corpo da Matriz. 

 O EIA do CTR - Aterro Sanitário de São José do Bonfim contém um item com 

abordagem mais detalhada sobre os principais impactos do empreendimento e, 

principalmente, apresenta várias medidas mitigadoras a serem adotadas para evitar ou 

minimizar os impactos negativos. 

 Ressalte-se que a área proposta para o Aterro Sanitário de São José do Bonfim fica 

numa área que já sofreu degradação antrópica, estando, em sua quase totalidade, sem 

vegetação e se enquadrando numa area consolidada, conforme Legislação.  

 Não existem edificações (nem habitações) na área do aterro, significando que não 

haverá necessidade de remoção da população. 

 Como não existem edificações proximas, a área do empreendimento, serão 

mínimos os impactos como os incômodos à população por causa da emissão de poeiras, 

poluição do ar, ruídos, tráfego pesado, bem como os riscos de transmissão de doenças por 

insetos. 

 Nas avaliações de impactos, tem-se adotado como uma das fases dos 

empreendimentos a adoção de medidas de controle ambiental. Nas matrizes usadas em 

estudos de impacto ambiental, é comum considerar-se as seguintes fases: de 

planejamento; de implantação; de operação e de controle ambiental. 

 Nos métodos de avaliação tipo “Checklist” e Matriz é usual se identificar impactos 

positivos para as atividades da fase de “Controle Ambiental”, embora reconheça-se que 
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sejam ações inerentes à boa operação de um empreendimento. Considera-se que essas 

ações resultarão em benefícios ambientais, que não existiriam caso não fossem adotadas.  

No caso do CTR - aterro sanitário de São José do Bonfim por exemplo, foram destacados os 

benefícios resultantes da implantação, manutenção, preservação de áreas (reserva legal), 

da proteção dos corpos de água,  da recuperação de áreas degradadas existentes, do 

aproveitamento dos gases, da desativação e recuperação dos “lixão”, do desenvolvimento 

de novas tecnologias, entre outros. 

 Na avaliação de impactos realizada não se considerou a alternativa de “não 

realização do empreendimento”, pelo fato, já demonstrado, de não ser possível continuar 

com a destinação atual no “lixão” de São José do Bonfim e dos outros municípios que 

integram a RM de Patos - PB e pela necessidade de se implantar um aterro sanitário em São 

José do Bonfim, e, ainda, de acordo com o proposto na Lei 12.305/2010 - Politica Nacional 

de Resíduos Solidos. 

 As medidas mitigadoras foram propostas a partir da identificação dos impactos 

ambientais do empreendimento e procuraram abranger todas as ações necessárias para 

uma execução segura do CTR - aterro sanitário, observando os requisitos técnicos para um 

empreendimento desse porte e buscando a proteção dos meios físico, biótico e antrópico 

possivelmente afetados pelo projeto. 
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CAPÍTULO III 
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3 MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

3.  MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

3.1. MEDIDAS MITIGADORAS DOS IMPACTOS AMBIENTAIS 

 

3.1.1. CONTROLE DURANTE AS OBRAS / CANTEIRO DE OBRAS 

 

 Durante a execução das vias de acesso, externas e internas à área do CTR - aterro 

sanitário de São José do Bonfim, bem como das instalações complementares ao mesmo, 

haverá necessidade de que sejam oferecidas aos trabalhadores as condições adequadas de 

alojamento, de abastecimento de água, de afastamento dos resíduos sólidos e líquidos, de 

convivência, entre outras. 

 As medidas de controle a serem adotadas em relação ao canteiro de obras devem 

compreender ações nas fases de sua instalação, funcionamento e desmobilização. 

 Na escolha do local para o canteiro de obras deverá ser observado o seguinte: 

 

 Devem ser evitados terrenos com topografia acidentada, situados em áreas 

marginais aos recursos hídricos (faixas de proteção) ou em locais onde haja 

necessidade de supressão vegetal intensa. Deve-se dar preferência aos terrenos 

onde já tenha havido modificações pela ação antrópica. 

 Deve ser escolhida área onde seja necessária a remoção mínima possível da 

vegetação, que deverá ficar restrita ao que for realmente preciso para a implantação 

das instalações. Deve ser dada preferência aos locais onde já tenha havido 

modificações pela ação antrópica. 

 Deve ser escolhida área onde sejam necessários mínimos movimentos de terra 

(escavações e aterros). 

 No local do canteiro de obras o lençol freático deve ter profundidade suficiente para 

a execução de sistemas tipo fossa – sumidouro, sem que haja comprometimento da 

qualidade da água subterrânea. 
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 A instalação do canteiro de obras deve ser feita de modo que sejam garantidas as 

condições de segurança, saneamento, higiene e conforto das pessoas envolvidas na 

implantação do empreendimento e de suas obras complementares. 

 O canteiro de obras deve ser instalado contando com: 

 

 Abastecimento de água potável. 

 Instalações sanitárias 

 Depósitos para acondicionamento do lixo. 

 Vestiários 

 Alojamentos. 

 Pequeno ambulatório. 

 Locais de refeições. 

 Cozinha. 

 Área de convivência / lazer. 

 

 Deverão ser observadas as normas de segurança contra incêndio e explosões, 

devendo as áreas de estocagem de combustíveis e óleos lubrificantes ser adequadamente 

isoladas. 

Os resíduos sólidos produzidos no canteiro de obras serão armazenados em depósitos 

apropriados e encaminhados para o local de destino final da cidade mais próxima. 

 Os esgotos domésticos das instalações sanitárias deverão ser coletados e 

destinados a sistema de tratamento e infiltração no solo, tipo fossa – sumidouro, 

observando, na sua execução, os requisitos definidos pela Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – NBR 7229/93. 

 Os acessos ao canteiro de obras deverão ser pavimentados com material apropriado 

de revestimento secundário. Periodicamente, deverá ser feita a aspersão de água nos 

terrenos expostos.  

 Deve ser mantida vegetação próxima ao canteiro, a fim de isolá-lo de áreas vizinhas. 

 Na fase final de desmobilização do canteiro de obras, dever-se-á: 

 Remover as instalações implantadas para o mesmo. 

 Remover, do local, restos de materiais e equipamentos. 

 Promover o aterramento de fossas e tanques. 



 

 163 

 Realizar a regularização do terreno e recompor a drenagem superficial das águas. 

 Efetuar a cobertura vegetal do terreno, a fim de protegê-la dos processos erosivos. 

promovendo-se a recomposição paisagística da área. 

 

3.2. RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS POR RESÍDUOS SOLIDOS 

 

 As ações de recuperação das áreas degradadas serão desenvolvidas nos terrenos 

onde já se constatam alterações  com a disposição dos resíduos diretamente sobre o solo e 

nos locais onde houve movimentos de terra, erosão, e nos locais de retirada de material 

(jazidas) para utilização na cobertura dos resíduos sólidos. 

 Assim, o programa de recuperação de áreas degradadas deverá conter as ações 

necessárias para promover a recomposição e a recuperação das áreas alteradas ou afetadas 

pela atividade antrópica, antes e durante a execução do CTR - aterro sanitário de São José 

do Bonfim. A seguir estão descritas estas ações. 

 Este programa tem como objetivo principal promover a correta utilização das áreas 

que já estão degradadas ou serão usadas durante a implantação do aterro (jazidas), 

buscando-se a minimização da degradação desses locais e a garantia de sua recuperação, 

por meio de ações e medidas que deverão ser adotadas pelo empreendedor. 

 As operações de supressão, destocamento e limpeza serão executadas 

mecanicamente e/ou manualmente, com utilização de equipamentos adequados, 

complementados com o emprego de serviços manuais. A critério da administração do 

aterro sanitario, a madeira resultante da supressão vegetal (171,47 m3) será depositada e 

convenientemente arrumada para posterior utilização, podendo ser doada uma parte para 

a comunidade do entorno. 

 Nenhum movimento de terra será iniciado até que as operações de supressão, 

destocamento e limpeza das áreas de interesse estejam totalmente concluídas e liberadas 

pela administração do aterro.  

 Em resumo, o programa de recuperação das áreas degradadas deverá ser 

desenvolvido por meio das seguintes atividades: 

 

 Recondicionamento topográfico. 

 Recomposição e proteção do solo. 
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 Sistemas de drenagem. 

 Sistema de controle de erosão. 

 Descompactação do solo. 

 Correção da fertilidade do solo. 

 Implantação de vegetação rasteira. 

 Implantação de vegetação arbórea. 

 Implantação de projeto paisagístico. 

 Manutenção das áreas com a vegetação implantada. 

 

 Para facilitar a adoção das medidas de recuperação das áreas e na área de reserva 

legal, algumas ações deverão ser desenvolvidas na fase de exploração dos locais, durante a 

implantação do aterro sanitário: 

 

 Delimitar previamente a área a ser suprimida. 

 Retirar inicialmente uma camada superficial de 15 cm do solo, onde existe um banco 

natural de sementes e levar para as áreas de reposição florestal no empreendimento. 

 A retirada da vegetação deverá ser feita de forma gradativa, à medida que for 

necessária, conforme plano de avanço do aterro sanitario. 

 Realizar a supressão em direção às áreas a serem preservadas, de maneira a permitir o 

escape da fauna para as mesmas. 

 Definir previamente a espessura do horizonte considerado como solo fértil, e fazer o 

manejo do mesmo para as áreas delimitadas para sua estocagem. 

 A retirada da camada fértil (expurgo) será feita usando máquina de lâmina, em operação 

cuidadosa, de modo a evitar que a lâmina penetre nas camadas subjacentes e com isso 

arraste também materiais em interesse agrícola, o que encareceria a operação. 

 Estocar a camada fértil do solo, na forma de leiras ou pilhas não superiores a 2 metros de 

altura. 

 Para evitar a erosão e o carreamento de partículas mais finas, a base da pilha deverá ser 

protegida com troncos vegetais obtidos da supressão vegetal e toda a superfície deverá 

ser recoberta com restolhos vegetais. 

 O revolvimento periódico do solo facilitará o processo de aeração, promovendo uma 

melhor atividade biológica. 
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 Estocar a camada de subsolo - expurgo (material que não será utilizado no 

empreendimento) em área adjacente. 

 As águas pluviais deverão ser desviadas da área em exploração, através de canaletas de 

drenagem. 

 Após o encerramento dos serviços de retirada do material, serão adotadas as 

medidas de recuperação das áreas que não serão preenchidas com as células de resíduos 

(lixo), utilizando-se as seguintes providências: 

 

 Concluída a retirada do material de um determinado trecho da área de jazidas, iniciar a 

sua recuperação. 

 Inicialmente, depositar, na área escavada, o material de sub-base que foi acumulado (ou 

materiais de bota-fora). 

 Sobre esse material, espalhar o solo fértil acumulado. 

 As camadas de solo devem ser compactadas, usando o próprio equipamento de 

transporte. Evitar o trânsito de maquinário sobre a camada fértil do solo já espalhada, 

para que não haja compactação excessiva, que possa comprometer as condições de 

vegetação. 

 Procurar dar uma conformação no terreno de modo a não deixar depressões ou valas, 

garantindo-se as condições adequada de escoamento das águas pluviais. 

 Efetuar a reposição florestal da área, utilizando, de preferência, espécies nativas da 

região. 

 Essa operação deverá ser repetida, à medida que se avança na exploração da área, até a 

sua conclusão. 

 

 Os locais para disposição dos bota-foras deverão ser escolhidos aonde não venham 

a ocorrer modificações não desejáveis na paisagem ou alterações no escoamento das 

águas. 

 De preferência, deverão ser utilizados terrenos que forem escavados para obtenção 

de material a ser usado no aterro sanitário. 

 Os locais de bota-foras deverão ficar afastados de caminhos de drenagem natural 

(talvegues) e de cursos de água e reservatórios. 
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 Quando o local do bota-fora for rochoso, devem-se adicionar camadas com solo 

orgânico, para proporcionar a fixação de vegetação, quando da recuperação da área. 

 Os seguintes cuidados deverão ser observados na disposição de bota-foras. 

 Bota-fora de supressão vegetal: após levantamentos sobre possíveis 

aproveitamentos da madeira, e constatada a inviabilidade de sua utilização, os restos 

vegetais deverão ser usados como matéria orgânica para recuperação de terrenos e na 

própria reserva legal. 

 Bota-foras de excedentes de cortes e terraplenagem: devem destinar-se a áreas 

escavadas escolhidas, ser espalhados e cobertos com camada de terra vegetal e restos de 

vegetais suprimidos; as superfícies do material espalhado não devem conter depressões ou 

valas, de modo que seja garantido o escoamento das águas; o material solto deve ser 

compactado e os taludes deverão ser regularizados e ter inclinação compatível com o tipo 

de solo. 

 As áreas de bota-foras serão recuperadas adotando-se as seguintes medidas: 

 

 Conformação do terreno, de modo que as superfícies não contenham depressões que 

resultem na acumulação de água. 

 Sistematização do terreno, de forma a integrá-lo à topografia do terreno adjacente. 

 Reordenação das linhas de drenagem, mediante a execução de novos caminhos de 

escoamento das águas e integração dos mesmos ao sistema de drenagem dos terrenos 

adjacentes. 

 Escarificação do terreno, para romper a camada impermeável resultante da 

movimentação de equipamentos, aumentando, assim, a capacidade de infiltração da 

água e de desenvolvimento das raízes. 

 Recobrimento das superfícies com solo orgânico misturado com restos vegetais, 

previamente estocados. 

 Recomposição da cobertura vegetal, utilizando-se espécies adaptáveis ao local. 

 

3.3. CONTROLE DA EROSÃO DO SOLO  

 

 O controle da erosão do solo é conseguido por meio de medidas a serem adotadas 

nas ações de supressão vegetal da área e dos movimentos de terra (escavações e aterros). 
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Esse controle está associado diretamente à cobertura vegetal dos terrenos e ao 

escoamento das águas superficiais. 

 A cobertura vegetal é o principal fator para a proteção do solo contra a erosão. 

Assim, a supressão vegetal só deverá ocorrer onde for realmente necessário e deverá ser 

feito de forma gradativa, de modo a expor o mínimo de área descoberta possível. 

 A execução de cortes e aterros deverá ser feita de modo que não seja comprometida 

a integridade do maciço. Nessas atividades deverão ser adotadas ações de prevenção de 

processos erosivos: os cortes e aterros deverão se apresentar sem rupturas localizadas; ter 

suas superfícies protegidas contra a ação de intempéries, do tráfego de pessoas, de 

equipamentos e de veículos; ter suas estruturas de drenagem executadas; as superfícies 

não deverão conter depressões ou saliências que propiciem caminho preferencial de 

percolação e regiões de acúmulo de águas. 

 Sempre que possível, deve-se cobrir, temporariamente, as áreas sem vegetação, 

com palhas, restos de podação e materiais similares, para minimizar os processos erosivos. 

 Nos cortes, as plataformas intermediárias deverão ser executadas de modo que 

permitam a sua drenagem natural durante a execução dos serviços. 

 Em locais com topografia acidentada e com solos suscetíveis à erosão, deverão ser 

executados dissipadores de energia, de forma que seja evitada a erosão no talude de corte 

e aterro, causada pelo escoamento das águas superficiais. 

 Em função do tipo de solo, da inclinação dos taludes e das condições climáticas, 

deve-se escolher um revestimento vegetal adequado, para se obter a fixação do material, 

devendo ser usadas espécies nativas da região. 

 Os serviços de terraplanagem, para construção e/ou ajuste de caminhos de serviço e 

vias de acesso, se constituem numa das principais fontes de degradação ambiental 

decorrentes da ação de chuvas sobre taludes de cortes e aterros, pois, freqüentemente, não 

são protegidos adequadamente. 

 No planejamento da execução desses serviços deverão ser considerados os aspectos 

listados a seguir, em função das características geológico-geotécnicas dos solos da região e 

de suas suscetibilidades a processos erosivos, visando minimizar, ou mesmo eliminar, se for 

possível, o risco de degradação ambiental em decorrência dos mesmos: 
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 Observar, rigorosamente, os critérios e as especificações de projeto no que diz respeito à 

drenagem de estradas de acesso e aos tipos de cortes e aterros que devem ser 

construídos ou evitados. 

 Todos os taludes de cortes e/ou aterros serão dimensionados considerando os critérios 

de estabilidade adotados no projeto; também deverão ser protegidos por meio de 

plantio de grama (revegetação) imediatamente após a conclusão dos serviços de 

terraplanagem. 

 As plataformas de rolamento das estradas de acesso e de caminhos de serviço deverão 

ser mantidas em boas condições de tráfego para os equipamentos e veículos da 

construção e da fiscalização, até o encerramento da obra. 

 Deverão ser instalados dispositivos de dissipação de energia à saída das estruturas 

de drenagem provisorias, de modo a evitar a erosão que poderá ocorrer a partir desses 

pontos de concentração de fluxo. Todos os pontos de descarga no terreno natural deverão 

receber proteção contra a erosão, por meio da disposição de brita, grama ou caixas 

especiais de dissipação de energia. 

 Quando houver risco de transporte de sedimentos, deverão ser executadas caixas 

para sedimentação dos mesmos, evitando-se o seu carreamento para os corpos de água. 

 Cuidados especiais deverão ser adotados nas desembocaduras do sistema de 

drenagem em talvegues e cursos de água naturais, por meio da proteção dos taludes e da 

adequada interface das obras de arte especiais com o terreno natural, para evitar a erosão 

do solo e/ou o solapamento das estruturas. 

 Após a execução das células, deverão ser executados sistemas de drenagem 

(canaletas), para evitar a erosão dos taludes das mesmas. Tais sistemas de drenagem são 

fundamentais para garantir a proteção dos taludes, mesmo sob condições adversas de 

clima, com a ocorrência de chuvas intensas. 

 Os projetos de drenagem e revestimento vegetal só desempenharão as suas 

funções quando consolidados, o que implica necessariamente na adoção de um conjunto 

de medidas, que visam objetivamente controlar a erosão na região de disposição.  

 Por outro lado, a harmonia ecológica nas relações solo/água/flora consiste 

inicialmente em se alcançar a consolidação de um tipo de revestimento vegetal constituído 

por gramíneas e leguminosas, isoladamente ou em conjunto, o que resultará numa massa 

verde como proteção mínima e inicial das superfícies expostas. 
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3.4. PROTEÇÃO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E SUBTERRÂNEAS  

 

 A proteção das águas superficiais e subterrâneas será conseguida adotando-se 

várias medidas de controle visando impedir que as águas que escoem sobre o aterro ou se 

infiltrem na massa de resíduos (acrescida do chorume) alcancem os recursos hídricos 

superficiais ou os aqüíferos. 

 Essa proteção será obtida por meio das seguintes medidas: 

 

 Implantação de sistema adequado de drenagem de águas pluviais 

 Execução de sistema de drenagem de lixiviados. 

 Tratamento do lixiviado. 

 Impermeabilização do fundo do aterro. 

 Definição de faixas de proteção para os recursos hídricos superficiais. 

 Execução de um dique de contenção em argila compactada. 

 

 O sistema de drenagem superficial terá a função de recolher e desviar as águas da 

bacia de contribuição para fora do aterro sanitário, reduzir o volume de percolado gerado, 

melhorar as condições de operação do aterro durante chuvas intensas e evitar eventuais 

erosões e deteriorações nos taludes e acessos. 

 O sistema de drenagem de lixiviado terá como objetivo coletar e encaminhar, para a 

estação de tratamento, os líquidos percolados através da massa de resíduos mais o 

chorume produzido, evitando o comprometimento do aqüífero e corpos hídricos 

superficiais, devido à elevada carga poluidora presente no mesmo. Tais serviços também 

são fundamentais para permitir uma eficiente operação do aterro.  

 Os dispositivos de drenagem serão, basicamente, dos seguintes tipos: 

 Drenos de lixiviado na fundação (base). 

 Drenos horizontais de lixiviado. 

 

 O sistema de tratamento de lixiviado do Aterro Sanitário de São José do Bonfim 

será composto por um gradeamento, um conjunto de lagoas de acumulo de efluente e terá 

tratamento por evaporação e recirculação, não tendo nenhum lançamento em corpo 

hídrico, toranando-se um aterro seco, conforme determina o projeto executivo. 
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 A impermeabilização do fundo do aterro, com a implantação de uma camada de 

argila compactada com material bentonitico, tem por finalidade evitar a contaminação das 

águas subterrâneas. 

 

3.5. CONTROLE DE GASES, DE RUÍDOS E DA QUALIDADE DO AR  

 

 O sistema de drenagem de gases a ser implementado no Aterro Sanitário de São 

José do Bonfim terá por finalidade retirar os gases gerados no processo de degradação, de 

forma a aliviar as pressões internas que ocorrem no maciço, garantindo a estabilidade 

geotécnica dos taludes e, consequentemente, a segurança da obra. Esse sistema 

possibilitará a queima dos gases nos níveis superiores do aterro, controlando a emissão dos 

mesmos à atmosfera. 

 A concepção desse sistema consiste na implantação de drenos verticais que 

permitirão a drenagem dos gases e sua combustão em queimadores diretamente 

instalados nos drenos. 

 Os gases emitidos no aterro sanitário de São José do Bonfim  deverão ser 

aproveitados, dentro de um programa de crédito carbono em projeto específico elaborado 

a posteriori, quando da viabilidade econômica e financeira. 

 Os problemas com emissão de gases, poeiras e ruídos ocorrerão durante a execução 

das vias de acesso e das instalações de apoio ao aterro, bem como quando da implantação 

do mesmo (abertura das valas, aterros, cobertura, etc.). 

 Deverão ser adotadas medidas para evitar a formação de nuvens de poeiras, devido 

ao tráfego de veículos e máquinas, nas estradas e caminhos de acesso, promovendo-se o 

umedecimento periódico dos locais, utilizando-se carros pipas.  

 Os caminhões transportadores de areias e resíduos deverão ter suas caçambas 

cobertas, para evitar-se o derramamento dos mesmos e atender a Legislação sobre o tema. 

 Os motores, máquinas, veículos e equipamentos a serem usados nas obras e na 

operação do aterro sanitário deverão ser mantidos em boas condições de regulagem e 

operacionalidade, incluindo a verificação do nível de ruídos e a manutenção das 

características originais de escapamento. 
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 A execução de serviços com emissão de ruídos, principalmente em áreas próximas a 

aglomerações residenciais (urbanizadas ou não), deverá observar os padrões de emissões 

de ruídos estabelecidos pela Resolução nº 001/90, do CONAMA. 

 Os trabalhadores deverão usar equipamentos de proteção contra ruídos, de acordo 

com a NR 6 e terem a saúde monitorada de acordo com a NR 7, do Ministério do Trabalho e 

demais Normas. 

 Quanto à qualidade do ar, deverá ser observada a Resolução nº 03, de 28 de junho 

de 1990 e correlatas. 

 Com relação a possíveis maus odores, a cobertura diária dos resíduos constituirá 

uma ação de grande importância para evitar a dispersão do odor característico de aterros 

snaitarios. 

 

3.6. CONTROLE DE VETORES  

 

 A presença de insetos e ratos em um aterro de resíduos sólidos depende da 

qualidade da execução do mesmo. Um aterro sanitário bem operado, observando as 

recomendações pertinentes a este tipo de destinação de resíduos sólidos, não oferece 

condições para a proliferação desses animais. 

 A cobertura diária é uma ação de grande importância para a proteção do ambiente, 

na medida em que impede a exposição dos resíduos às intempéries, evitando uma maior 

formação de lixiviado e a dispersão do odor característico dos aterros, servindo, também, 

para reduzir a presença de aves, insetos e roedores, vetores de disseminação de doenças.  

 No aterro sanitário de São José do Bonfim, a cobertura dos resíduos será feita 

diariamente, operando-se em frentes de operações reduzidas, utilizando o solo 

característico das jazidas, e, nos períodos de chuva, será utilizada uma lona plástica. 

 

3.7. PREVENÇÃO DE RISCOS À SAÚDE  

 

 Em empreendimentos como aterros sanitários podem existir riscos à saúde dos 

trabalhadores e à população residente nas proximidades. No caso específico do CTR - 

aterro sanitário de São José do Bonfim, como o mesmo será executado em área rural, onde 

a presença da população é praticamente inexistente e seu afastamento das residências 
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atendem plenamente a Norma NBR 13.896/2006 da ABNT, os riscos à saúde são, com 

maior intensidade, para os trabalhadores. 

 A população de áreas vizinhas poderá sofrer os efeitos da poluição de águas 

superficiais e subterrâneas, devido à infiltração e escoamento de lixiviados, ou pelo 

lançamento do efluente do sistema de tratamento, caso não sejam adotados os necessários 

cuidados, que neste empreendimento não ocorre, pois se trata de uma aterro seco. 

 Com relação ao lixiviado, deverão ser implementados sistemas de coleta e 

tratamento do mesmo e de impermeabilização do fundo do aterro, como demonstrado no 

projeto, os quais resultarão na redução dos riscos de contaminação das águas superficiais e 

subterrâneas. 

 O controle de insetos e roedores, resultarão na redução dos riscos de transmissão de 

doenças por vetores. A proteção dos trabalhadores será conseguida pela adoção de 

diversas medidas, como demonstrado no plano especifico. 

 

3.8. PREVENÇÃO DE ACIDENTES E SEGURANÇA DO TRABALHO  

 

 As medidas de proteção aos trabalhadores e de segurança no ambiente do trabalho 

do aterro sanitário  de São José do Bonfim  deverão ser adotadas durante a realização das 

obras e operação do aterro, observando a legislação pertinente – Legislação de Segurança 

e Saúde no Trabalho, com suas Normas Regulamentadoras (NR), destacando-se: 

 

NR –  5 : Comissão Interna de Prevenção de Acidente (CIPA). 

NR –  6 : Equipamentos de Proteção Individual – EPI. 

NR – 7 : Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. 

NR – 18 : Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

NR – 21 : Trabalho a Céu Aberto. 

NR – 22 : Segurança e Saúde Ocupacional na Mineração. 

NR – 24 : Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho. 

NR – 26 : Sinalização de Segurança. 

 

 Os canteiros de obras deverão dispor de adequadas condições de conforto 

ambiental, saneamento, higiene e segurança do trabalho, constando de: abastecimento de 
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água potável; instalações sanitárias; armazenamento e remoção de resíduos sólidos; 

ventilação e iluminação adequadas; ambulatório para primeiros socorros. 

 Os operários deverão, obrigatoriamente, receber treinamento sobre as medidas 

individuais e coletivas de higiene e segurança a serem observadas nas obras. 

 As diversas atividades só deverão ser executadas por pessoas qualificadas para cada 

tipo de trabalho, de forma a evitar-se acidentes com trabalhadores não preparados. 

 Obrigatoriamente, a empresa responsável pelo CTR – aterro sanitario deverá 

fornecer aos trabalhadores os Equipamentos de Proteção Individual (EPI) adequados aos 

diversos riscos e em perfeito estado de conservação e funcionamento. 

 Os empregados deverão ser devidamente treinados para prestar primeiros socorros 

nos casos dos tipos mais comuns de acidentes, tais como: cortes, queimaduras, choques 

elétricos, fraturas, picadas de insetos, mordidas de cobra, ataque de insolação, golpes, 

entre outros. 

 

 Deverá ser providenciada sinalização, constando de avisos, cartazes e similares, 

indicando: 

 

 Locais de acesso e saída. 

 Locais dos diversos setores do aterro sanitário. 

 Advertências de proibição de entrada de pessoas estranhas. 

 Alertas sobre perigos de contato ou acionamento acidental de partes móveis de 

máquinas e equipamentos.  

 Alertas sobre a obrigatoriedade do uso de Equipamentos de Proteção Individual (EPI). 

 Localizações dos equipamentos de proteção contra incêndios. 

 Indicações quanto aos cuidados no tráfego nas vias de acesso e de circulação interna. 

 

 Durante as obras, deverá ser providenciada sinalização em todos os trechos onde 

operarem veículos e máquinas, de modo a garantir a proteção dos trabalhadores e da 

população.  

 Alguns tipos de sinalizações deverão ser utilizados durante as obras das vias de 

acesso e de outras instalações, contendo dizeres como: 
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 Trecho em obras a ___ metros. 

 Pare. 

 Siga. 

 Homens trabalhando. 

 Máquinas na pista. 

 Pista estreita. 

 Faixa única. 

 Início das obras. 

 Fim das obras. 

 Faixa direita (ou esquerda) interditada. 

 Desvio a ___ metros. 

 

3.9. MEDIDAS DE PROTEÇÃO PAISAGÍSTICA  

 

 Um aterro sanitário bem projetado e operado deve contar com ações visando 

minimizar os impactos negativos do aspecto desagradável inerente a essa atividade. Para 

isso, devem ser adotadas medidas de proteção paisagística na área do mesmo. 

 O projeto do aterro sanitário de São José do Bonfim prevê a execução de um 

cinturão verde que circundará todo o empreendimento, margeando todo o seu perímetro 

externo do aterro, em faixa com largura de 5m, reduzindo a ação direta do vento na sua 

operação (Ver Planta 22). Nesta área de preservação deverá ser mantida a vegetação de 

origem. Havendo necessidade de revegetação, a mesma deverá ser feita utilizando-se 

plantas nativas. 

 Esta faixa de proteção terá um efeito localizado, porém significativo, minimizando 

os impactos do aterro sanitário, como a poluição visual, a emanação de odores, poeiras e 

ruídos. 

 

 A Figura 36 mostra uma faixa de cinturão verde em um aterro sanitário. 
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Figura 36 - Faixa de cinturão verde em um aterro sanitário 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

 No entorno das edificações de apoio às atividades do aterro sanitário deverão ser 

executados jardins, com gramado, arbustos e árvores, de modo que seja proporcionado um 

ambiente agradável, em contraste com a área de disposição dos resíduos. 

 É prevista, no projeto de compensação Florestal, onde a SUDEMA irá determinar o 

local da compensação ambiental e o empreendedor irá assinar um Termo de Compromisso  

para tal cumprimento.  

 Está previsto no projeto a execução de um cinturão verde circundando todo o 

empreendimento e margeando a via principal de acesso do aterro, com largura de até 5 m, 

conforme mostra a Planta de Lay-out (Planta 22). Esta faixa de proteção tem como objetivo 

minimizar os impactos da poluição gerada pelo aterro, entre os quais, emanação de odores, 

poeira (material particulado), ruídos, poluição visual, bem como a ação externa do vento na 

operação do aterro. 

 Esta medida deverá ser implementada como uma das primeiras ações da 

implantação do CTR - Aterro Sanitário, tendo em vista a sua boa repercussão sobre outras 

medidas e ações, ligadas ao início da execução do aterro. O cinturão verde previsto para o 
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Aterro Sanitário de São José do Bonfim – CTR da Região Metropolitana de Patos - PB, terá 

um efeito importante, quanto mais cedo venha a ser executado, tendo em vista o tempo 

que levará para a sua consolidação e o papel que desempenhará sobre a proteção da 

microbacia do Rio Espinharas além dos demais impactos positivos que trará.  

 Propõe-se o plantio de mudas das espécies arbustivas e arbóreas será feito em 

linhas, com espaçamento de 3,0m entre plantas nas linhas e de 2,0m entre linhas vizinhas, 

com as plantas dispostas de forma alternada, buscando um recobrimento de solo mais 

rápido e eficiente. 

 

Quadro  80 - Croquis de distribuição de mudas no cinturão verde 

 

  -----3m-----           
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 Espécies de crescimento rápido e vigoroso da região do empreendimento, 

especialmente indicadas para locais degradados, como Pereiro, catingueira e   Sabiá, 

estarão entre as mais abundantes no grupo de preenchimento, e serão plantadas 

principalmente nas linhas de bordadura exterior e interior, dada a rápida formação de 

copas, proporcionando recobrimento mais rápido do solo. 

 No segundo ano de implantação, o cinturão será enriquecido com o plantio de 

mudas de espécies com maior valor ornamental da região como Espinheiro e e Pau Ferro, 

entre outras da região junto com Eucaliptos que é indicado para este tipo de 

empreendimento. 
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 As mudas serão produzidas em viveiro localizado no próprio aterro sanitário que 

iniciará suas atividades priorizando as espécies identificadas na área e que serão utilizadas 

no cinturão verde. As etapas do plantio da área a ser recuperada deverão se dar, 

preferencialmente, no início da época das chuvas, com as seguintes operações técnicas: 

 Combate às formigas (vistoria, combate aos formigueiros com isca formicida). 

 Combate a cupins. 

 Alinhamento para marcação de covas. 

 Coroamento com raio de 0,60m. 

 Coveamento com dimensões de 0,40 x 0,40 x 0,40 m por cova. 

 Adubação de covas com matéria orgânica (composto de lixo ou esterco e  adição 

de 100 g de formulação NPK 4:14:8, em mistura homogênea com o volume de 

terra retirado de cada cova). 

 Plantio das mudas. 

 Irrigação: operação que deve ser realizada quando, por condições adversas, as 

mudas aproximarem do ponto de murcha permanente. 

 Manutenção do cinturão verde: consiste nos tratos pós-plantio, ou sejam, 

coroamento das mudas, combate às formigas e acompanhamento do 

andamento do plantio. 

 Replantios e plantios de enriquecimento, com incorporação de novas espécies.  

 

3.10. MEDIDAS DE DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO  

 

 O projeto de construção de um aterro sanitário começa a causar impactos durante a 

realização dos estudos e levantamento de campo, quando a população da sua área de 

influência toma conhecimento do empreendimento.  

 Com o início dos trabalhos de campo, geram-se expectativas da população das áreas 

vizinhas, com reações diferentes das pessoas: alguns têm expectativa positiva, pois 

acreditam que o aterro proporcionará a destinação adequada dos resíduos sólidos evitando 

os impactos dos lixões; outros se preocupam com a possível desvalorização de suas 

propriedades, o que acarretará a necessidade de remoção da população para outro local; 

muitos têm dúvidas sobre como será o processo de indenização e temem não receber o 

valor justo de suas terras e benfeitorias; alguns moradores preocupam-se com o que farão 
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após serem removidos para outros locais. No caso específico do aterro sanitário de São 

José do Bonfim, não existirá processos de desapropriação por parte do pode público local, 

pois o empreendimento é um aterro privado. 

 No caso do aterro sanitário em estudo, todos estes problemas foram eliminados 

com a escolha da área do empreendimento, pois, a mesma encontra-se em uma área rural 

e não conta com propriedades instaladas no local, portanto não teremos desapropriações, 

reassentamento nem indenizações por parte do empreendedor. 

  

3.11. COMUNICAÇÃO SOCIAL  

 

 Esta medida visa evitar transtorno à população e conflitos com o empreendedor, 

esclarecendo os reais objetivos do empreendimento. 

 A implantação de empreendimentos de médio e grande porte, freqüentemente, 

demanda procedimentos especiais no que se refere à comunicação entre empreendedor e 

sociedade local. Tendo em vista atender a essa demanda, a Medida de Comunicação Social 

aqui apresentada foi elaborada em duas fases: a primeira, com o objetivo de prestar 

esclarecimentos sistemáticos às comunidades locais e criar canais de comunicação entre 

elas e o empreendedor, e a segunda, direcionada à consolidação de formas adequadas de 

convivência das comunidades envolvidas com o empreendimento na fase de operação. 

 Ressalta-se que os resultados advindos do trabalho de campo realizado para a 

elaboração deste EIA sugerem a necessidade de investimentos no sentido de uma maior 

divulgação e esclarecimentos às populações que vivem nos povoados existentes nas áreas 

próximas ao aterro. Esse procedimento contribuirá para evitar a emergência de boatos que 

possam interferir negativamente no processo de implantação do empreendimento. Neste 

sentido foi realizada uma pesquisa de campo, nas comunidades Tubarão I e Tubarão II e no 

município de São José do Bonfim.  Esta pesquisa abordou os moradores, procurando 

informações sobre a questão dos resíduos sólidos na comunidade, sobre conhecimento ou 

não do empreendimento, sobre o conhecimento de lixões ou aterros saniatrios, principais 

problemas da comunidade e se apoiam ou não a implantação do empreendimento. Estes 

resultados se encontram no estudo do meio antrópico do EIA. 

 A Medida de Comunicação Social tem como objetivo principal repassar informações 

sobre as mais importantes etapas e ações do empreendimento, nas fases de projeto, 
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construção e operação, estabelecendo uma ligação permanente entre o empreendedor e as 

comunidades do município impactado pelo empreendimento, visando reduzir ao máximo 

os conflitos e problemas relacionados à implantação do projeto. 

 É importante ressaltar que a adoção de medidas de controle ambiental na 

implantação de um empreendimento deve ser acompanhada por um amplo processo de 

esclarecimento e educação, na medida em que a sociedade, o pessoal envolvido 

(funcionários de escritório e de campo) em geral ainda não dispõe da necessária vivência da 

proteção ambiental.  

 Deverá ser criado um Programa de Comunicação Social e de Educação Ambiental, 

funcionando como um canal de comunicação contínuo entre o empreendedor e a 

sociedade, especialmente a população afetada diretamente pelo empreendimento 

(moradores vizinho ao empreendimento), de forma a motivar e possibilitar a participação 

nas diferentes fases do empreendimento.  

 Para tanto, algumas ações deverão ser tomadas: 

 Estabelecer um relacionamento construtivo com as instituições governamentais, 

em especial a Prefeitura Municipal e Secretarias de Educação e Saúde, com o 

público interno (empresas contratadas e equipes responsáveis pela execução e 

supervisão de Programas Ambientais) e, principalmente, com a população local.  

 Criação de mecanismos ágeis de comunicação e elaboração de instrumentos de 

comunicação desenvolvidos com o objetivo de informar os diferentes públicos alvo 

sobre os diversos aspectos do empreendimento, impactos associados, adoção de 

medidas mitigadoras e implantação e desenvolvimento de visitas guiadas, e filmes 

sobre o empreendimento. 

 Essas metas deverão contar com a participação das seguintes instituições: 

Empresas Contratadas para as Obras e Serviços do Projeto; Poder Público Municipal, 

especialmente a Prefeitura Municipal de São José do Bonfim; Associações, 

Entidades Ambientalistas e Organizações da sociedade Civil; Secretaria Municipal 

de Educação, Fundações e Universidades, Secretaria de Saúde, etc.  

 Informar sobre o contingente de mão-de-obra a ser utilizado, de modo a reduzir as 

expectativas que, frequentemente, ocorrem quando da instalação de 

empreendimentos desse tipo. 
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3.12. EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOS TRABALHADORES E DA COMUNIDADE  

 

 Com o objetivo de informar a população sobre as características ambientais e 

socioeconômicas da região e sobre os benefícios ambientais do projeto, esta medida 

deverá privilegiar a disseminação de informações sobre as medidas de preservação da 

qualidade ambiental relacionadas ao empreendimento.  

 A melhoria da qualidade de vida tornou-se cada vez mais, uma exigência da 

sociedade atual e essa melhoria está diretamente relacionada com a qualidade dos 

ambientes, tanto dos naturais como dos produzidos pelo homem.  

 A Constituição Federal estabelece a “promoção da Educação Ambiental em todos os 

níveis de ensino e a conscientização pública” reafirmou os princípios fundamentais das 

Recomendações da Conferência Intergovernamental de Tbilisi sobre Educação Ambiental, 

patrocinada pela UNESCO e PNUMA em 1977.  

 Na prática, a implantação de Programa de Educação Ambiental visa criar condições 

para a participação dos diferentes atores sociais no processo de gestão ambiental e no 

entendimento de seus papéis como cidadãos e agentes para a melhoria da qualidade de 

vida individual e coletiva. Este enfoque de participação se constitui em uma conquista da 

sociedade no sentido da consolidação da democracia e da cidadania, que encontra respaldo 

nos órgãos financiadores internacionais.  

 Na elaboração do EIA/RIMA foram identificados diversos impactos ambientais e 

sociais decorrentes do empreendimento, definidas diversas medidas mitigadoras e a 

implantação de Programas Ambientais visando sua prevenção, minimização e 

compensação, ou maximização, no caso dos impactos positivos e negativos. 

 O Programa de Medidas de Educação Ambiental deverá priorizar sua atuação nos 

setores sociais diretamente afetados pelo empreendimento, seu planejamento e suas 

atividades estarão profundamente articulados com os demais Programas Ambientais, 

particularmente com o Programa de comunicação Social.  

 O sistema escolar deve ser o ator das ações sobre o meio ambiente. No entanto se 

reconhece a necessidade de se dividir esta responsabilidade com os diferentes setores da 

sociedade. Apesar de a escola  desenvolver um papel importante, a sociedade é também 

co-gestora da Educação Ambiental.  

 O programa de Medidas de Educação Ambiental deverá:  
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 Realizar levantamento e análise dos estudos e programas existentes no município 

sobre meio ambiente e educação ambiental. 

 Estabelecer parcerias com instituições locais ligadas às áreas de educação ambiental 

e meio ambiente e outros parceiros locais capazes de colaborar com as ações do 

programa. 

 Identificar e caracterizar a população da área de influência do aterro. 

 Preparar agentes locais nas práticas de Educação Ambiental. 

 Definir diretrizes para a articulação com os demais programas ambientais visando o 

aproveitamento de suas principais conclusões e recomendações nas ações 

realizadas junto à sociedade e aos executores da obra. 

 Estabelecer mecanismo de monitoramento do programa.  

 

 Algumas metas devem ser seguidas na fase de operação do empreendimento: 

 Realizar campanhas educativas de conscientização quanto às questões ambientais 

locais e o novo empreendimento. 

 Promover visitas abertas para a comunidade, principalmente escolas, universidades 

e órgãos ambientais do município. 

 Promover oficinas pedagógicas ambientais. 

 Ministrar palestra junto às escolas com técnicos especializados e contratado pelo 

empreendedor, voltado para a saúde e os benefícios do empreendimento para a 

sadia qualidade de vida. 

 Envolver a comunidade escolar nas campanhas educativas. 

 Sensibilizar a comunidade para as mudanças de atitudes e práticas predadoras. 

 Produzir vídeos sobre educação ambiental.  

 Produzir cartilhas sobre educação ambiental, saúde e poluição. 

 Realizar seminários e reuniões. 

 

 O Aterro Sanitário de São José do Bonfim, assume, através de sua política de 

qualidade, meio ambiente e segurança, o compromisso em atender à legislação vigente e 

realizar um projeto de politica e ambientalmente correto. Com a proposição de medidas 

mitigadoras, torna-se possível minimizar e/ou compensar prováveis impactos ambientais 

gerados pelas atividades deste empreendimento. Assim, o Aterro Sanitário pode garantir 
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qualidade e preservação dos recursos naturais na área de instalação e operação de seu 

projeto. 

 

3.13. MEDIDAS MITIGADORAS DO MEIO FÍSICO 

 

 Com base na matriz de análise dos Impactos Ambientais no Meio Físico, seguem 

aqui as recomendações e orientações que visam evitar ou atenuar os impactos ambientais 

ao MEIO FÍSICO do Aterro Sanitário no município de São José do Bonfim - PB.  

 Essas medidas foram divididas em 02 (duas) fases de implantação e operação 

dispostas de forma individual, sendo que cada uma corresponde a um impacto gerado.  

 

Fase de Implantação 

 

IMPACTOS: 

 

MF 1 - Qualidade do ar 

Medidas Mitigadoras: 

 Verificar e promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, 

geradores, tratores, etc.) envolvidos na implantação do projeto; 

 

MF 2 - Uso e ocupação do solo 

Medidas Mitigadoras: 

 Adotar medidas que evitem que essas alterações do uso e  ocupação do solo ocorram de 

forma desordenada. 

 

MF 3 - Derramamento de óleo combustível 

Medidas Mitigadoras: 

 Promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, tratores, 

geradores, etc) envolvidos na obra; 

 Construir piezômetros próximo das oficinas, locais de manutenção e depósitos ou 

tanques de combustíveis para verificar a qualidade da água subterrânea em possíveis 

derramamento de óleo / combustível.  
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 Os postos de abastecimento interno, caso existam, deverão seguir as normas ABNT ou 

NBR. 

 

MF 4 - Produção de resíduos sólidos e efluentes 

Medidas Mitigadoras: 

 Executar o Programa de Gerenciamento de Resíduos – PGR - durante todas as etapas 

com objetivo principal de assegurar o estabelecimento de procedimentos de controle de 

forma a garantir que o mínimo possível de resíduos sólidos e efluentes decorrentes da 

atividade sejam gerados. 

 O lixo gerado no acampamento-base, assim como o oriundo do campo, deve ser 

acondicionado em cestos específicos para cada tipo de material: 1. Lixo orgânico, 2. 

Plásticos, Papéis, Metais e Vidros e; 3. Óleos e graxas. O lixo orgânico será encaminhado ao 

aterro municipal, os inorgânicos às usinas de reciclagem mais próxima e óleos e graxas para 

empresas licenciadas e capacitadas para dar destinação final a esses resíduos. 

 Oferecer condições sanitárias e ambientais adequadas, em função do contingente de 

trabalhadores durante a implantação do projeto. 

 Construir instalações sanitárias para atender as necessidades dos trabalhadores, 

devendo ser implantado no canteiro de obras sistema de esgotamento sanitário de acordo 

com as normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT. 

 

MF 5 - Construção da pavimentação interna 

Medidas Mitigadoras: 

 Adotar medidas dentro dos padrões para evitar os impactos de construção da 

pavimentação interna. 

 Construções de bueiros, drenagem, meio fio, regularização da pavimentação, 

iluminação adequada, placas educativas e de   sinalização.  

 O sistema viário deverá ser beneficiado, após terraplenagem, por uma camada de solo 

selecionado com espessura de 20 cm, que usualmente é chamada de revestimento primário 

e sobre esta uma passarela de pedra ou metralha para períodos chuvosos. 
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MF 6 - Alteração do escoamento superficial 

Medidas Mitigadoras: 

 Recomenda-se que sejam instalados sistemas de drenagens das águas pluviais; 

 Os sistemas de drenagens das águas pluviais deverá coletar as águas através de guias 

adjacentes às vias de circulação; 

 As águas pluviais deverão ser conduzidas às caixas de coleta, aos tubos de concreto e às 

estruturas de dissipação de energia, para posteriormente serem lançadas na drenagem 

natural.  

 

MF 7 - Redução da infiltração das águas pluviais   

Medidas Mitigadoras: 

 Recomenda-se que sejam instalados sistemas de captação das águas pluviais, como 

exemplo, cisternas para armazenamento dessas águas e posteriormente reuso para: 

irrigação de áreas verdes e aspersão de pátios e vias internas. 

 Os sistemas de captação deve ser instalado em toda região da implantação definido em 

projeto  para o total aproveitamento das águas pluviais; 

 Se possível devem ser implantados jardins para facilitar a infiltração; 

 

MF 8 - Diminuição da recarga hídrica do aqüífero no cristalino 

Medidas Mitigadoras: 

 Construir canaletas, sarjetas ou guias em direção a esses sumidouros; 

 Implantação de jardins para aumentar a área de recarga do aqüífero. 

 

MF 9 - Formação de processos erosivos em decorrência da terraplanagem  

Medidas Mitigadoras: 

 Fazer o controle técnico dos trabalhos de terraplanagem, de forma que ocorra o 

equilíbrio no manejo dos materiais, minimizando os excedentes entre cortes e aterros; 

 A aquisição de materiais de aterro a serem manejados para a área deverá ser realizada 

através de empresas mineradoras devidamente legalizada, para se responsabilizar pela 

qualidade do material a ser utilizado na terraplanagem. 
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MF 10 - Lançamento de poeiras 

Medidas Mitigadoras: 

 Deverá ser realizada aspersão de águas nas superfícies durante a execução da obra, 

desse modo minimizando o lançamento de poeiras. 

 

 

Quadro  81 - Resumo das medidas mitigadoras do meio físico durante a fase de instalação-implantação do 
Aterro Sanitário do município de São José do Bonfim - PB 

FASE DE IMPLANTAÇÃO – MEIO FÍSICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Qualidade do ar 
 Verificar e promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos 

(veículos, geradores, tratores, etc.) envolvidos na implantação do projeto.  

Uso e ocupação do 

solo 

 Adotar medidas que evitem que essas alterações do uso e ocupação do solo 

ocorram de forma desordenada. 

Derramamento de 

óleo combustível 

 Promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, 

tratores, geradores, etc) envolvidos na obra; 

 Construir piezômetros próximo das oficinas, locais de manutenção e 

depósitos ou tanques de combustíveis para verificar a qualidade da água 

subterrânea em possíveis derramamento de óleo/ combustível; 

 Os postos de abastecimento interno deverão seguir as normas ABNT ou NBR, 

caso seja utilizado no empreendimento 

Produção de 

resíduos sólidos e 

efluentes 

 Executar o Programa de Gerenciamento de Efluentes durante todas as etapas 

com objetivo principal de assegurar o estabelecimento de procedimentos de 

controle de forma a garantir que o mínimo possível de resíduos sólidos e 

efluentes decorrentes da atividade sejam gerados; 

 O lixo gerado no canteiro de obras, deve ser acondicionado em cestos 

específicos para cada tipo de material: 1. Lixo orgânico, 2. Plásticos, Papéis, 

Metais e Vidros e; 3. Óleos e graxas. O lixo orgânico será encaminhado ao 

aterro municipal, os inorgânicos às usinas de reciclagem mais próxima e óleos 

e graxas para empresas licenciadas e capacitadas para dar destinação final a 

esses resíduos; 
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 Oferecer condições sanitárias e ambientais adequadas, em função do 

contingente de trabalhadores durante a implantação do projeto; 

 Construir instalações sanitárias para atender as necessidades dos 

trabalhadores, devendo ser implantado no canteiro de obras sistema de 

esgotamento sanitário de acordo com as normas preconizadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT. 

Construção da 

pavimentação 

interna 

 Adotar medidas dentro dos padrões para evitar os impactos de construção da 

pavimentação interna; 

 Construções de bueiros, drenagem, meio fio, regularização da pavimentação, 

iluminação adequada, placas educativas e de   sinalização; 

 O sistema viário deverá ser beneficiado, após terraplenagem, por uma 

camada de solo selecionado com espessura de 20 cm, que usualmente é 

chamada de revestimento primário e sobre esta uma passarela de pedra ou 

metralha para períodos chuvosos. 

Alteração do 

escoamento 

superficial 

 Recomenda-se que sejam instalados sistemas de drenagens das águas 

pluviais; 

 Os sistemas de drenagens das águas pluviais deverá coletar as águas através 

de guias adjacentes às vias de circulação; 

 As águas pluviais deverão ser conduzidas às caixas de coleta, aos tubos de 

concreto e às estruturas de dissipação de energia, para posteriormente serem 

lançadas na drenagem natural.  

Redução da 

infiltração das águas 

pluviais   

 Recomenda-se que sejam instalados sistemas de captação das águas pluviais, 

como exemplo, cisternas para armazenamento dessas águas e 

posteriormente reuso para: irrigação de áreas verdes e aspersão de pátios e 

vias internas, também utilizada para área de reserva legal e reposição 

florestal; 

 Os sistemas de captação deve ser instalado em toda região da implantação 

para o total aproveitamento das águas pluviais; 

 Se possível devem ser implantados jardins e áreas verdes para facilitar a 

infiltração. 

Diminuição da  Construir canaletas, sarjetas ou guias em direção a esses sumidouros; 
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recarga hídrica do 

aqüífero no 

cristalino 

 Implantação de jardins para aumentar a área de recarga do aquífero. 

 Direcionar as aguas pluviais do corpo do aterro para um reservatório 

superficial recarregando assim os aquíferos. 

Formação de 

processos erosivos 

em decorrência da 

terraplanagem 

 Fazer o controle técnico dos trabalhos de terraplanagem, de forma que 

ocorra o equilíbrio no manejo dos materiais, minimizando os excedentes entre 

cortes e aterros; 

 A aquisição de materiais de aterro a serem manejados para a área, caso 

exista, deverá ser realizada através de empresas mineradoras devidamente 

legalizada, para se responsabilizar pela qualidade do material a ser utilizado 

na terraplanagem. 

Lançamento de 

poeiras 

 Deverá ser realizada aspersão de águas nas superfícies durante a 

execução da obra, desse modo minimizando o lançamento de particulados.. 

 

Fase de Operação 

IMPACTOS: 

 

MF 11 – Má qualidade do ar pela decomposição dos resíduos 

Medidas Mitigadoras: 

 

 O Aterro Sanitário deverá ser projetado para operar pelo Método da Superfície e/ou da 

Rampa, cujas frentes de trabalho serão segmentadas em valas que serão escavadas 

gradativamente,conforme Projeto Executivo, de acordo com a demanda de resíduos 

sólidos recebidas. 

 O Método da Rampa (escavação) é utilizado em áreas planas e secas, que disponham de 

solo para ser aproveitado na cobertura do lixo. O método é executado depositando um 

certo volume de lixo na vala escavada, onde é compactado por um trator de esteira em 

várias camadas delgadas de 0,30 m, passando em cada camada de 04 a 06 vezes, até 5,00 

m de altura. Em seguida, o trator escora na parte oposta da operação, material para a 

cobertura diária de 0,30 m do lixo compactado, formando as células sanitárias. 

 A adoção desta técnica possibilita o confinamento, que associado ao recobrimento e à 

compactação do lixo com solo proveniente da escavação das valas, minimiza de imediato 
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os impactos ambientais, a partir do momento em que se evita a exposição do lixo ao 

ambiente. 

 Esta solução apresenta as vantagens de redução da infiltração na célula sanitária em 

face do recobrimento diário com solo escavado das células, associado aos sistemas de 

drenagem no entorno e na linha do perímetro interno das valas. 

 Para as demandas iniciais as valas deverão ser extremamente restritas, com dimensões 

mínimas, de forma a minimizar a área exposta de resíduos e as áreas abertas de valas que 

estariam susceptíveis ao acúmulo de chorume e águas pluviais. 

 A camada de resíduo a ser espalhada e compactada inicialmente terá espessura média 

de 25 cm e que ao executar 04 camadas sobrepostas atingirá espessura total de 1,00 m, até 

atingir em rampa (up hill ou downhill) a camada de 5m, com controle operacional de frente 

esposta e praça de operação, o que só assim será executada a camada de recobrimento 

com 30 cm de espessura. 

 A célula será concluída com coroamento na espessura de 0,60 m no eixo longitudinal da 

célula e espessura de 0,60 m nos bordos laterais, utilizando o solo proveniente da 

escavação, que apresente boa configuração de impermeabilidade e que permita a selagem 

da célula. Deverá ter-se um controle operacional com micro e macro planejamento de 

operação do aterro sanitário. 

 

MF 12 – Emissão de gases contaminantes (CH4, CO2, CO, H2, N2, O2) 

Medidas Mitigadoras: 

 Aplicação de drenos verticais tipo chaminé, confeccionadas por tubos de concreto 

perfurados com diâmetro de 60 cm, ou tubos de PEAD revestidos com brita nº 04. 

 Os furos do tubo de concreto quando usados terão diâmetro de 3cm espaçados em 

linhas verticais a cada 30cm, com linhas adjacentes desordenadas na metade do 

espaçamento. 

 Estes drenos devem ser projetados com a distância entre eles dentro de um raio máximo 

de 30 metros e terão início na base da trincheira, exatamente sobre o dreno horizontal e 

subindo até 01 metro acima da última camada de lixo. 

 Estes drenos também ajudarão na drenagem de fundo, fazendo com que os líquidos 

percolados escoem para o dreno horizontal. 
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 Antes da compactação do lixo deverá ser colocada gradativamente ao redor dos drenos 

uma camada de 30 cm de brita nº 04, perfazendo um diâmetro total de 120 cm. 

 Para contenção da brita deverá ser utilizada uma tela de aço soldada com diâmetro de 

120 cm. 

 Os tubos devem ser colocados uns sobre os outros como uma chaminé de tal forma que 

o acoplamento de um com o outro ocorra pelo sistema de “ponta e bolsa”. 

 A extremidade do último tubo em cada poço formado deverá ficar a uma altura mínima 

de 90 cm, a partir da cota da camada do lixo recoberto com a finalidade de evitar eventuais 

danos aos veículos e ao pessoal em trânsito no aterro.O último tubo não deverá ser furado. 

 Deverão ser analisados os seus principais componentes: CH4, CO2, CO, H2, N2, O2. 

 

MF 13 – Má qualidade do ar pela emissão dos gases por veículos 

Medidas Mitigadoras: 

 Verificar e promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, 

geradores, tratores, etc.) envolvidos na implantação do projeto; 

 

MF 14 - Uso e ocupação do solo 

Medidas Mitigadoras: 

 Adotar medidas que evitem que essas alterações do uso e  ocupação do solo ocorram de 

forma desordenada. 

 

MF 15 - Derramamento de óleo combustível 

Medidas Mitigadoras: 

 Promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos (veículos, tratores, 

geradores, etc) envolvidos na obra; 

 Construir piezômetros próximo das oficinas, locais de manutenção e depósitos ou 

tanques de combustíveis para verificar a qualidade da água subterrânea em possíveis 

derramamento de óleo / combustível.  

 Os postos de abastecimento interno deverão seguir as normas ABNT ou NBR. 
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MF 16 - Produção de resíduos sólidos e efluentes 

Medidas Mitigadoras: 

 Executar o Programa de Gerenciamento de Resíduos – PGR - durante todas as etapas 

com objetivo principal de assegurar o estabelecimento de procedimentos de controle de 

forma a garantir que o mínimo possível de resíduos sólidos e efluentes decorrentes da 

atividade sejam gerados. 

 O lixo gerado no canteiro de obras, assim como o oriundo do campo, deve ser 

acondicionado em cestos específicos para cada tipo de material: 1. Lixo orgânico, 2. 

Plásticos, Papéis, Metais e Vidros e; 3. Óleos e graxas. O lixo orgânico será encaminhado ao 

aterro sanitário, os inorgânicos às usinas de reciclagem mais próxima e óleos e graxas para 

empresas licenciadas e capacitadas para dar destinação final a esses resíduos. 

 Oferecer condições sanitárias e ambientais adequadas, em função do contingente de 

trabalhadores durante a implantação do projeto. 

 Construir instalações sanitárias para atender as necessidades dos trabalhadores, 

devendo ser implantado no canteiro de obras sistema de esgotamento sanitário de acordo 

com as normas preconizadas pela Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT 

 

MF 17 - Alteração do escoamento superficial 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Recomenda-se que sejam instalados sistemas de drenagens das águas pluviais; 

 Os sistemas de drenagens das águas pluviais deverá coletar as águas através de guias 

adjacentes às vias de circulação; 

 As águas pluviais deverão ser conduzidas às caixas de coleta, aos tubos de concreto e às 

estruturas de dissipação de energia, para posteriormente serem lançadas na drenagem 

natural.  

 

MF 18 - Redução da infiltração das águas pluviais   

Medidas Mitigadoras: 

 

 Recomenda-se que sejam instalados sistemas de captação das águas pluviais, como 

exemplo, cisternas para armazenamento dessas águas e posteriormente reuso para: 
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irrigação de áreas verdes e aspersão de pátios e vias internas, Reserva Legal e na reposição 

florestal. 

 Os sistemas de captação deve ser instalado em toda região da instalação  para o total 

aproveitamento das águas pluviais; 

 Se possível devem ser implantados jardins para facilitar a infiltração; 

 

MF 19 - Diminuição da recarga hídrica do aqüífero cristalino 

Medidas Mitigadoras: 

 Construir canaletas, sarjetas ou guias em direção a esses sumidouros; 

 Implantação de jardins para aumentar a área de recarga do aqüífero. 

 

MF 20 – Produção de chorume e percolado 

Medidas Mitigadoras: 

 A concepção adotada para o Aterro Sanitário deverá reduzir ao máximo a geração dos 

líquidos percolados, pois apesar da quantidade de lixo anual produzida ser considerável, a 

região apresenta um balanço hídrico negativo e o sistema de acondicionamento do lixo 

projetado é bastante eficiente, entretanto, ocorrendo sua formação, é necessário que seja 

implantado um sistema de coleta e tratamento antes de seu lançamento final. 

 Com o objetivo de evitar a contaminação dos recursos hídricos, foi prevista a execução 

de um sistema de valas de drenagem para a coleta de chorume produzido no Aterro, com 

seu encaminhamento para a estação de tratamento de chorume. 

 O sistema de drenagem de líquidos percolados deverá ser constituído por canaletas 

escavadas diretamente no solo, tendo seu ponto de convergência na menor cota da base 

do aterro, onde serão direcionadas para a estação, de acordo com Projeto Executivo. 

 As valas serão implantadas no fundo da trincheira com declividade mínima de 1% e 

seção de 40 x 40 cm, preenchidas com brita nº 04. 

 A distância máxima entre os drenos é de 30 metros na forma de espinha de tubulação 

em Y conforme Projeto Executivo, sendo previsto para o 1º ano de implantação da obra 

uma extensão de 300 metros. 

 O sistema de tratamento proposto é biológico e consiste em direcionar o chorume para 

a lagoa de acúmulo, que processa o percolado e após tratamento apresentará 
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características ideais para recirculação da massa de lixo e aguar a área de reposição 

florestal da área e do cinturão verde do Aterro após controle e monitoramento ambiental. 

 O sistema de drenagem e tratamento de líquidos percolados – o dimensionamento do 

sistema de drenagem e tratamento de líquidos percolados deve seguir as seguintes etapas: 

 Determinar da vazão de chorume utilizando o método do balanço das águas; 

 Dimensionar drenos internos e anelares das células, dos poços de captação e tubulações 

que escoam o chorume até o tratamento; 

 Dimensionar estação de tratamento de líquidos considerando a vazão e as 

características do chorume, com objetivo de adequar o efluente tratado aos parâmetros da 

legislação. 

 Construir poços de observação (piezômetros) para realizar análises periódicas. 

 

MF 21 – Degradação da paisagem 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Implantação de uma faixa bem arborizada, contornando todo o perímetro do aterro e 

ainda áreas de jardins no entorno da Guarita do portão de acesso e na área da 

Administração, visando evitar impactos visuais negativos ao público externo e também 

otimizar a dispersão vertical do biogás e odores. 

 Preservar a vegetação nativa, promovendo regularmente sua poda e manutenção 

constante. Como boa parte da área já se encontra degradada, torna-se indispensável a 

plantação de árvores nativas que se adaptem ao tipo de solo e clima da região, formando 

desta forma um “cinturão verde”. 

 Plantio de um “cinturão” verde com plantas nativas com 03 linhas alternadas, conforme 

Projeto de Reposição Florestal de árvores com distância de 1,50 m da cerca de contorno do 

terreno e com 1,20 m de distância entre árvores ao longo da área de preservação que 

circunda o terreno, e que deverão plantadas no início do período chuvoso.  

 Executar uma barreira de isolamento compacta, desde a base até o topo, com barreiras 

vegetais constituídas por Eucaliptos e árvores nativas adultas, que não cumprem 

adequadamente a função de isolamento visual. 
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 Preservar a vegetação existente, numa faixa de no mínimo 05 (cinco) metros, sendo 

implantada árvores e arbustos de porte nas áreas degradadas, visando reduzir os efeitos 

estéticos causados pelo uso do terreno. 

 A supressão e escavações deverão ser realizados de forma parcelada, iniciando na 

primeira célula indicada no Projeto específico de reposição florestal, promovendo a 

supressão vegetal e escavação à proporção que as áreas forem sendo utilizadas. 

 

MF 22 - Alteração na morfologia local em virtude da extração de jazidas 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Adotar medidas que evitem que essas alterações promovam processos erosivos. 

 Obtenção da licença de instalação de áreas de jazidas e bota-foras junto ao órgão 

ambiental estadual, mediante apresentação dos correspondentes Projetos de Recuperação 

de Áreas Degradadas (PRADs); 

 exigências na Licitação e no Contrato de Obras quanto ao manejo dessas áreas. 

 

MF 23 - Assoreamento de corpos hídricos 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Realizar monitoramento dos resíduos aterrados.  

 Criar sistema de drenagem de águas pluviais através de guias e sarjetas, essas águas 

deverão ser conduzidas as caixas de sedimentação e dissipação de energia, para 

posteriormente serem lançadas nas lagoas de acúmulo e depois no corpo hídrico natural; 

 Drenagens eficientes acopladas a lagoas de estabilização, ao menos nos canteiros de 

obras, que minimizem os transportes de sedimentos; 

 Controle de processos erosivos; 

 Controle do escoamento e da dispersão do escoamento superficial; 

 Monitoramento e fiscalização da operação do canteiro e alojamentos; 

 Implantação de sistemas de esgotamento sanitário, caixas de gordura e de decantação 

nos canteiros; 

 Disposição final de resíduos adequada. 
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MF 24 - Alteração na qualidade das águas 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Implantar sistema de monitoramento dos corpos hídricos existentes através da 

realização periódica de análises físico-química, bacteriológicas e de hidrocarbonetos. 

 Construir poços de observação (piezômetros) para facilitar a realização análises físico 

químicas periódicas. 

 Construir rede de pontos de coleta de amostras de águas superficiais e subterrâneas, que 

se encontram na área de influência do empreendimento. 

 Projetar pontos de coleta de amostra à montante, jusante e dentro da área do aterro 

sanitário, de forma que os resultados possam ser comparados. 

 As amostras coletadas devem ser analisadas conforme as exigências da Resolução 

CONAMA Nº 430, de 13 de maio de 2011. 

 A Frequência da amostragem deverá ser realizada pelo menos 01 (uma) vez ao ano, para 

todos os parâmetros monitorados. 

 No caso do monitoramento das águas superficiais de cursos e corpos d’água com regime 

intermitente, a freqüência da amostragem ficará condicionada ao período de intermitência 

do talvegue. 

 Líquidos: os parâmetros que deverão ser utilizados para análise de águas superficiais 

serão os mesmos adotados para os líquidos percolados e subterrâneos, ou seja: 

 

 

1 – pH 

2 – Alcalinidade 

3 – Condutividade 

4 – Resíduos Gravimétricos 

5 – Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

6 – Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

7 – Nitrogênio 

8 – Fósforo 

9 – Metais, entre outros 
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Quadro  82 - Resumo das medidas mitigadoras do meio físico durante a fase de operação do CTR - Aterro 
Sanitário do município de São José do Bonfim - PB. 

FASE DE OPERAÇÃO – MEIO FÍSICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Má qualidade do ar 

pela decomposição 

dos resíduos 

 O Aterro Sanitário deverá ser projetado para operar pelo Método da 

Superfície e/ou da Rampa, cujas frentes de trabalho serão segmentadas em 

valas que serão escavadas gradativamente, de acordo com a demanda de 

resíduos sólidos recebidas; 

 O Método de Superfície é utilizado em áreas planas e secas, que 

disponham de solo para ser aproveitado na cobertura do lixo. O método é 

executado depositando um certo volume de lixo na vala escavada, onde é 

compactado por um trator de esteira em várias camadas delgadas de 0,30 m, 

passando em cada camada de 4 a 6 vezes, até 5 m de altura. Em seguida, o 

trator escora na parte oposta da operação, material para a cobertura diária de 

0,25 m do lixo compactado, formando as células sanitárias; 

 A adoção desta técnica possibilita o confinamento, que associado ao 

recobrimento e à compactação do lixo com solo proveniente da escavação das 

valas, minimiza de imediato os impactos ambientais, a partir do momento em 

que se evita a exposição do lixo ao ambiente; 

 Esta solução apresenta as vantagens de redução da infiltração na célula 

sanitária em face do recobrimento diário com solo escavado das células, 

associado aos sistemas de drenagem no entorno e na linha do perímetro 

interno das valas; 

 Para as demandas iniciais as valas deverão ser extremamente restritas, 

com dimensões mínimas, de forma a minimizar a área exposta de resíduos e 

as áreas abertas de valas que estariam susceptíveis ao acúmulo de chorume e 

águas pluviais; 

 A camada de lixo a ser espalhada e compactada inicialmente terá 

espessura média de 25 cm e que ao executar 04 camadas sobrepostas atingirá 

espessura total de 1,00 m em métodos operacionais adequados ( up hill ou 
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downhill) até atingir a camada de 5m, onde que só assim será executada a 

camada de recobrimento com 30 cm de espessura; 

 A célula será concluída com coroamento na espessura de 0,60 m no eixo 

longitudinal da célula e espessura de 0,60 m nos bordos laterais, utilizando o 

solo proveniente da escavação, que apresente boa configuração de 

impermeabilidade e que permita a selagem da célula. 

Emissão de gases 

contaminantes 

(CH4, CO2, CO, H2, 

N2, O2) 

 Aplicação de drenos verticais tipo chaminé, confeccionadas por tubos de 

concreto perfurados ou de peão,  com diâmetro de 60 cm, revestidos com 

brita nº 04; 

 Os furos do tubo de concreto terão diâmetro de 3cm espaçados em 

linhas verticais a cada 30cm, com linhas adjacentes desordenadas na metade 

do espaçamento; 

 Estes drenos devem ser projetados com a distância entre eles dentro de 

um raio máximo de 30 metros e terão início na base da trincheira, exatamente 

sobre o dreno horizontal e subindo até 01 metro acima da última camada de 

lixo; 

 Estes drenos também ajudarão na drenagem de fundo, fazendo com que 

os líquidos percolados escoem para o dreno horizontal; 

 Antes da compactação do lixo deverá ser colocada gradativamente ao 

redor dos drenos uma camada de 30 cm de brita nº 04, perfazendo um 

diâmetro total de 120 cm; 

 Para contenção da brita deverá ser utilizada uma tela de aço soldada 

com diâmetro de 120 cm; 

 Os tubos devem ser colocados uns sobre os outros como uma chaminé 

de tal forma que o acoplamento de um com o outro ocorra pelo sistema de 

“ponta e bolsa”; 

 A extremidade do último tubo em cada poço formado deverá ficar a uma 

altura mínima de 90 cm, a partir da cota da camada do lixo recoberto com a 

finalidade de evitar eventuais danos aos veículos e ao pessoal em trânsito no 

aterro.O último tubo não deverá ser furado; Poderá ser utilizado tubo de 

PEAD. 
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 Deverão ser analisados os seus principais componentes: CH4, CO2, CO, 

H2, N2, O2. 

Má qualidade do ar 

pela emissão dos 

gases por veículos 

 Verificar e promover a regulagem e manutenção de todos os 

equipamentos (veículos, geradores, tratores, etc.) envolvidos na implantação 

do projeto; 

Uso e ocupação do 

solo 

 Adotar medidas que evitem que essas alterações do uso e  ocupação do 

solo ocorram de forma desordenada. 

Derramamento de 

óleo combustível 

 Promover a regulagem e manutenção de todos os equipamentos 

(veículos, tratores, geradores, etc) envolvidos na obra; 

 Construir piezômetros próximo das oficinas, locais de manutenção e 

depósitos ou tanques de combustíveis para verificar a qualidade da água 

subterrânea em possíveis derramamento de óleo/combustível.  

 Os postos de abastecimento interno deverão seguir as normas ABNT ou 

NBR, caso seja utilizado no empreendimento 

Produção de 

resíduos sólidos e 

efluentes 

 Executar o Programa de Gerenciamento de Resíduos – PGR - durante 

todas as etapas com objetivo principal de assegurar o estabelecimento de 

procedimentos de controle de forma a garantir que o mínimo possível de 

resíduos sólidos e efluentes decorrentes da atividade sejam gerados; 

 O lixo gerado no cateiro de obras, assim como o oriundo do campo, deve 

ser acondicionado em cestos específicos para cada tipo de material: 1. Lixo 

orgânico, 2. Plásticos, Papéis, Metais e Vidros e; 3. Óleos e graxas. O lixo 

orgânico será encaminhado ao aterro municipal, os inorgânicos às usinas de 

reciclagem mais próxima e óleos e graxas para empresas licenciadas e 

capacitadas para dar destinação final a esses resíduos. 

 Oferecer condições sanitárias e ambientais adequadas, em função do 

contingente de trabalhadores durante a implantação do projeto; 

 Construir instalações sanitárias para atender as necessidades dos 

trabalhadores, devendo ser implantado no canteiro de obras sistema de 

esgotamento sanitário de acordo com as normas preconizadas pela 

Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT. 

Alteração do  Recomenda-se que sejam instalados sistemas de drenagens das águas 
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escoamento 

superficial 

pluviais; 

 Os sistemas de drenagens das águas pluviais deverá coletar as águas 

através de guias adjacentes às vias de circulação; 

 As águas pluviais deverão ser conduzidas às caixas de coleta, aos tubos 

de concreto e às estruturas de dissipação de energia, para posteriormente 

serem lançadas nas lagoas de acúmulo e na drenagem natural.  

Redução da 

infiltração das águas 

pluviais   

 Recomenda-se que sejam instalados sistemas de captação das águas 

pluviais, como exemplo, cisternas para armazenamento dessas águas e 

posteriormente reuso para: irrigação de áreas verdes e aspersão de pátios e 

vias internas, reserva legal e na reposição florestal; 

 Os sistemas de captação deve ser instalado em toda região da 

implantação  para o total aproveitamento das águas pluviais; 

 Se possível devem ser implantados jardins para facilitar a infiltração. 

Diminuição da 

recarga hídrica do 

aqüífero cristalino 

 Construir canaletas, sarjetas ou guias em direção a esses sumidouros; 

 Implantação de jardins para aumentar a área de recarga do aqüífero. 

Produção de 

chorume e 

percolado 

 A concepção adotada para o Aterro Sanitário deverá reduzir ao máximo 

a geração dos líquidos percolados, pois apesar da quantidade de lixo anual 

produzida ser considerável, a região apresenta um balanço hídrico negativo e 

o sistema de acondicionamento do lixo projetado é bastante eficiente, 

entretanto, ocorrendo sua formação, é necessário que seja implantado um 

sistema de coleta e tratamento antes de seu lançamento final; 

 Com o objetivo de evitar a contaminação dos recursos hídricos, foi 

prevista a execução de um sistema de valas de drenagem para a coleta de 

chorume produzido no Aterro, com seu encaminhamento para a estação de 

tratamento de chorume; 

 O sistema de drenagem de líquidos percolados deverá ser constituído 

por canaletas escavadas diretamente no solo, tendo seu ponto de 

convergência na menor cota da base do aterro, onde serão direcionadas para a 

estação; 

 As valas serão implantadas no fundo da trincheira com declividade 
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mínima de 1% e seção de 40 x 40 cm, preenchidas com brita nº 04 conforme 

Projeto Executivo; 

 A distância máxima entre os drenos é de 30 metros na forma de espinha 

de peixe conforme Projeto, sendo previsto para o 1º ano de implantação da 

obra uma extensão de 300 metros; 

 O sistema de tratamento proposto é biológico e consiste em direcionar o 

chorume para a lagoa de acúmulo que processam o percolado e após 

tratamento apresentará características ideais para aguar o reflorestamento da 

área e do cinturão verde do Aterro; 

 O excedente do efluente será tratado pelo processo físico-químico com 

solução de hidróxido de cálcio Ca(OH)2, a 1% com dosagem entre 800 a 1.200 

mg/l, no qual é previsto uma remoção de 100 % de DBO5,20, 88 % de SS, 92 % 

de fósforo total, 90 % de fósforo solúvel e 99,999 % de coliformes fecais, e 

como conseqüência o sistema apresentará um efluente final inócuo ao meio 

ambiente, que para efeito de pesquisa, parte retornará ao aterro sanitário pelo 

sistema de drenagem dos gases e parte será utilizada para aguar a cerca 

vegetal e o reflorestamento da área; 

 O sistema de drenagem e tratamento de líquidos percolados – o 

dimensionamento do sistema de drenagem e tratamento de líquidos 

percolados deve seguir as seguintes etapas: 

 Determinar da vazão de chorume utilizando o método do balanço das 

águas; 

 Dimensionar drenos internos e anelares das células, dos poços de 

captação e tubulações que escoam o chorume até o tratamento; 

 Dimensionar estação de tratamento de líquidos considerando a vazão e 

as características do chorume, com objetivo de adequar o efluente 

tratado aos parâmetros da legislação. 

 Construir poços de observação (piezômetros) para realizar análises 

periódicas. 

Degradação da 

paisagem 

 Implantação de uma faixa bem arborizada, contornando todo o 

perímetro do aterro e ainda áreas de jardins no entorno da Guarita do portão 
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de acesso e na área da Administração, visando evitar impactos visuais 

negativos ao público externo e também otimizar a dispersão vertical do biogás 

e odores; 

 Preservar a vegetação nativa, promovendo regularmente sua poda e 

manutenção constante. Como boa parte da área já se encontra degradada, 

torna-se indispensável a plantação de árvores nativas que se adaptem ao tipo 

de solo e clima da região, formando desta forma um “cinturão verde”; 

 Plantio de um “cinturão” verde com plantas nativas com 03 linhas 

alternadas de árvores com distância de 1,50 m da cerca de contorno do 

terreno e com 1,20 m de distância entre árvores ao longo da área de 

preservação que circunda o terreno, e que deverão plantadas no início do 

período chuvoso; 

 Executar uma barreira de isolamento compacta, desde a base até o topo, 

composto de barreiras vegetais constituídas por Eucaliptos e árvores nativas 

adultas, que não cumprem adequadamente a função de isolamento visual;  

 Preservar a vegetação existente, numa faixa de no mínimo 05 (cinco) 

metros, sendo implantada árvores e arbustos de porte nas áreas degradadas, 

visando reduzir os efeitos estéticos causados pelo uso do terreno; 

 A supressão vegetal  e escavações deverão ser realizados de forma 

parcelada, iniciando na primeira célula indicada no Projeto, promovendo a 

supressão e escavação à proporção que as áreas forem sendo utilizadas, 

conforme projeto de reposição florestal. 

Alteração na 

morfologia local em 

virtude da extração 

de solo 

 Adotar medidas que evitem que essas alterações promovam processos 

erosivos; 

 Obtenção da licença de instalação de áreas de jazidas e bota-foras junto 

ao órgão ambiental estadual, mediante apresentação dos correspondentes 

Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas (PRADs), caso ocorram na 

implantação e operação; 

 Exigências no Contrato de Obras quanto ao manejo dessas áreas. 

Assoreamento de 

corpos hídricos 

 Criar sistema de drenagem através de guias e sarjetas, essas águas 

deverão ser conduzidas as caixas de sedimentação e dissipação de energia, 
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para posteriormente serem lançadas em lagoas pluviais e depois no corpo 

hídrico natural; 

 Revitalizar a mata ciliar dos riachos do entorno do empreendimento 

impactado obedecendo as recomendações da Lei 12.651 de 2012; 

 Drenagens eficientes acopladas a lagoas de estabilização, ao menos nos 

canteiros de obras, que minimizem os transportes de sedimentos; 

 Controle de processos erosivos; 

 Controle do escoamento e da dispersão do escoamento superficial; 

 Monitoramento e fiscalização da operação do canteiro e alojamentos; 

 Implantação de sistemas de esgotamento sanitário, caixas de gordura e 

de decantação nos canteiros; 

 Disposição final de resíduos adequada. 

Alteração na 

qualidade das águas 

 Implantar sistema de monitoramento dos corpos hídricos existentes 

através da realização periódica de análises físico-química, bacteriológicas e de 

hidrocarbonetos. 

 Construir poços de observação (piezômetros) para facilitar a realização 

análises físico químicas periódicas. 

 Construir rede de pontos de coleta de amostras de águas superficiais e 

subterrâneas, que se encontram na área de influência do empreendimento. 

 Projetar pontos de coleta de amostra à montante, jusante e dentro da 

área do aterro sanitário, de forma que os resultados possam ser comparados. 

 As amostras coletadas devem ser analisadas conforme as exigências da 

Resolução CONAMA Nº 20, de 18 de junho de 1986 e CONAMA 430/2011. 

 A Freqüência da amostragem deverá ser realizada pelo menos 01 (uma) 

vez ao ano, para todos os parâmetros monitorados. 

 Líquidos: os parâmetros que deverão ser utilizados para análise de águas 

superficiais serão os mesmos adotados para os líquidos percolados e 

subterrâneos, ou seja: 

 

1. pH 

2. Alcalinidade 
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3. Condutividade 

4. Resíduos Gravimétricos 

5. Demanda Química de Oxigênio (DQO) 

6. Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) 

7. Nitrogênio 

8. Fósforo 

9. Metais, entre outros 

 

3.14. MEDIDAS MITIGADORAS - MEIO BIÓTICO  

 
 

Com base na matriz de análise dos Impactos Ambientais no Meio Biótico, seguem 

aqui as recomendações e orientações que visam evitar ou atenuar os impactos ambientais 

ao MEIO BIÓTICO do Aterro Sanitário no município de São José do Bonfim - PB.  

Essas medidas foram divididas em 02 (duas) fases de implantação e operação 

dispostas de forma individual, sendo que cada uma corresponde a um impacto gerado. 

 

Fase de Implantação 

 

IMPACTOS: 

MB 01 - Supressão da Vegetação 

Medidas Mitigadoras: 

 

 As obras referentes à terraplanagem do local do CTR - Aterro Sanitário e a abertura da 

via de acesso à ADA serão de responsabilidade da empresa empreendedora; 

 Os regulamentos e procedimentos quanto à Segurança do Trabalho, Proteção ao Meio 

Ambiente e Saúde Ocupacional deverão ser impreterivelmente seguidos, respeitados e 

cumpridos; 

 Otimização da supressão da ADA, restringindo-se apenas as áreas mencionadas no 

projeto, visando à minimização dos impactos sobre o meio ambiente; 
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 A escolha mais adequada para construção de uma via de acesso contribui 

significativamente para minimização dos impactos e custos operacionais do 

empreendimento, bem como dar preferência para vias já existentes; 

 Os resíduos referentes aos restos de supressão vegetal e podas deverão ser removidos 

para locais apropriados de acordo com as especificações estabelecidas pela lei que rege 

sobre a disposição desses rejeitos, ou poderão ser aproveitados no manejo ou 

compostagem orgânica 

 

MB 02 - Caça e captura de animais 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Fiscalização da empresa responsável pelo empreendimento, bem como a implantação 

de programas de educação ambiental, contribui significativamente para redução desses 

impactos e cumprimento do código ambiental referente aos crimes ambientais que 

proíbe a caça, aquisição, comercialização e aprisionamento de animais silvestres por 

parte dos membros da empresa; 

 Extensão dos programas de educação ambiental a toda região e principalmente para os 

moradores circunvizinhos, mostrando os objetivos e a responsabilidade da empresa 

para com o meio ambiente;  

 Mediante constatação de prática ilegal, comunicar ao órgão ambiental competente a 

fim de que sejam tomadas todas as providências cabíveis. 

 

MB 03 - Afugentamento da Fauna 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Tal impacto está diretamente ligado à duração da implantação do Empreendimento, 

dessa maneira, a otimização para implantação do Aterro Sanitário promove a redução 

do tempo de duração dos impactos referentes à emissão de ruídos, produzidas 

principalmente por máquinas e automóveis. Além disso, o processo de movimentação 

do solo promovido pela terraplanagem e a supressão da vegetação sugere uma melhor 

qualidade ambiental, bem como uma melhor adaptação dos animais silvestres em 

relação ao empreendimento. 
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MB 04 - Acidentes com a Fauna 

Medidas Mitigadoras: 

 

Quadro  83 - Resumo das medias mitigadoras relativas ao meio biótico durante a fase de operação do Aterro 
Sanitário de São José do Bonfim – PB. 

FASE DE IMPLANTAÇÃO – MEIO BIÓTICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Supressão da 

Vegetação 

 As obras referentes à terraplanagem do local do Aterro Sanitário e a 

abertura da via de acesso à ADA serão de responsabilidade da empresa 

empreendedora; 

 Os regulamentos e procedimentos quanto à Segurança do Trabalho, 

Proteção ao Meio Ambiente e Saúde Ocupacional deverão ser 

impreterivelmente seguidos, respeitados e cumpridos; 

 Otimização da supressão da ADA, restringindo-se apenas as áreas 

mencionadas no projeto, visando à minimização dos impactos sobre o meio 

ambiente; 

 A escolha mais adequada para construção de uma via de acesso contribui 

significativamente para minimização dos impactos e custos operacionais do 

empreendimento, bem como dar preferência para vias já existentes; 

 Os resíduos referentes aos restos de supressão vegetal e podas deverão 

ser removidos para locais apropriados de acordo com as especificações 

estabelecidas pela lei que rege sobre a disposição desses rejeitos ou poderão 

ser aproveitados no manejo ou compostagem orgânica. 

Caça e captura de 

animais 

 Fiscalização da empresa responsável pelo empreendimento, bem como a 

implantação de programas de educação ambiental, contribui 

significativamente para redução desses impactos e cumprimento do código 

ambiental referente aos crimes ambientais que proíbe a caça, aquisição, 

comercialização e aprisionamento de animais silvestres por parte dos 
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 Para o fluxo de veículos e operação dos equipamentos durante a instalação do Aterro 

Sanitário, normas e procedimentos deverão ser implantadas a fim diminuírem os 

membros da empresa; 

 Extensão dos programas de educação ambiental a toda região e 

principalmente para os moradores circunvizinhos, mostrando os objetivos e a 

responsabilidade da empresa para com o meio ambiente;  

 Mediante constatação de prática ilegal, comunicar ao órgão ambiental 

competente a fim de que sejam tomadas todas as providências cabíveis. 

Afugentamento da 

Fauna 

 Tal impacto está diretamente ligado à duração da implantação do 

Empreendimento, dessa maneira, a otimização para implantação do Aterro 

Sanitário promove a redução do tempo de duração dos impactos referentes à 

emissão de ruídos, produzidas principalmente por máquinas e automóveis. 

Além disso, o processo de movimentação do solo promovido pela 

terraplanagem e a supressão da vegetação sugere uma melhor qualidade 

ambiental, bem como uma melhor adaptação dos animais silvestres em 

relação ao empreendimento. 

Acidentes com a 

Fauna 

 Para o fluxo de veículos e operação dos equipamentos durante a 

instalação do Aterro Sanitário, normas e procedimentos deverão ser 

implantadas a fim diminuírem os acidentes com a fauna como sinalizar e 

orientar os motorista quanto ao limite de velocidade e os locais de maior 

movimento de animais silvestres; 

 Promover palestras e cursos para os trabalhadores do Empreendimento 

sobre os procedimentos diante a uma situação eventual de acidente com a 

fauna.   

Geração de 

Resíduos Sólidos, 

Emissões de 

Partículas e 

Efluentes 

 Todos os resíduos, principalmente os resíduos como cascalhos gerados e 

efluentes domésticos gerados durante a obra, serão acondicionados e 

transportados por empresa especializada no acondicionamento e transporte 

destes resíduos para o tratamento adequado dos mesmos. 
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acidentes com a fauna como sinalizar e orientar os motorista quanto ao limite de 

velocidade e os locais de maior movimento de animais silvestres; 

 Promover palestras e cursos para os trabalhadores do Empreendimento sobre os 

procedimentos diante a uma situação eventual de acidente com a fauna.   

 

MB 05 - Geração de Resíduos Sólidos, Emissões de Partículas e Efluentes 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Todos os resíduos, principalmente os resíduos como cascalhos gerados e efluentes 

domésticos gerados durante a obra, serão acondicionados e transportados por empresa 

especializada no acondicionamento e transporte destes resíduos para o tratamento 

adequado dos mesmos. 

 

Fase de operação 

 

MB 06 - Supressão da Vegetação  

Medidas Mitigadoras: 

 

 Realizar manutenção na faixa de acesso e da obra de modo a evitar que as plantas 

adquiram porte arbóreo e se desenvolvam no perímetro pré-estabelecido pelo projeto de 

forma a atenuar os riscos de incêndio e acidentes com os veículos. No entanto, as outras 

áreas do Aterro Sanitário, como a Área de Reserva Legal (ARL), não poderão sofrer 

degradação sem que haja uma autorização prévia do órgão ambiental competente, bem 

como a Área de Reposição Florestal. 

 

MB 07 - Caça e captura de animais silvestres 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Sensibilizar os trabalhadores do Aterro Sanitário quanto à importância e a necessidade 

de se conservar o meio ambiente através de programas de educação ambiental, 

respeitando eticamente o código ambiental que proíbe a caça, aquisição e aprisionamento 

de animais silvestres; 
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 Comunicar e denunciar aos órgãos ambientais federais ou estaduais competentes, 

qualquer prática ilegal ou crime ambiental praticado por pessoas físicas ou jurídicas que 

venham a degradar o meio ambiente. 

 

MB 08 - Fuga e afugentamento da fauna 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Adotar procedimentos educativos visando à orientação e sensibilização dos 

funcionários envolvidos, instruindo-os para evitar o confronto com os animais a fim de 

contribuir para manutenção das espécies; 

 As máquinas e equipamentos ruidosos deverão ter seu tempo de uso otimizado e 

apenas nos locais de operação do Aterro Sanitário;   

 Periodicamente, deverão ser feitas algumas inspeções e manutenções nos 

equipamentos para redução ruídos produzidos, de modo a atender o Plano de Controle de 

Ruídos; 

 

MB 09 -  Acidentes com a fauna 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Instalar placas de sinalização indicando a presença de animais silvestres próximos ao 

Empreendimento e para a redução de velocidade dos veículos quando adentrarem no limite 

da ADA do Aterro Sanitário; 

 Manter as vias de acesso limpas (sem lixo domiciliar) e com vegetação baixa (cortada e 

podada) para não atraírem os animais para essa faixa. 

 

MB 10 - Geração de Resíduos Sólidos, Emissões de Partículas e Efluentes 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Os resíduos sólidos do processo de operação do Aterro Sanitário serão acondicionados 

em locais apropriados e reutilizados no próprio manejo do Empreendimento; 

 O  chorume/ lixiviado será tratadas na ETC do Aterro Sanitário e não serão lançadas no 

meio ambiente, pois trata-se de um aterro seco; 
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 Durante a operação do Aterro com o uso de máquinas e veículos, usar-se-á combustíveis 

potencialmente menos poluentes como o biodiesel a fim de reduzir expressivamente o 

lançamento de gases poluentes na atmosfera, os quais contribuem para o aquecimento 

global; 

 A reutilização dos resíduos da construção civil produzidos na obra poderá ganhar um 

destino final ecologicamente mais adequado, de forma a contribui para redução do volume 

de material levado aos aterros, bem como colabora para redução de gastos com transporte 

e acondicionamento.  

 O derramamento ou vazamento de produtos químicos de qualquer natureza devem ser 

contidos e protegidos do contato com a fauna local, bem como do contato dos mesmos 

com o solo através do uso de barreiras de contenção; 

 Havendo qualquer acidente que envolva a segurança ou qualidade do meio ambiente 

local ou regional, deve ser executado um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD) 

para que os impactos sejam minimizados e as condições originais sejam restauradas. 

 

Quadro  84 - Resumo das medias mitigadoras relativas ao meio biótico durante a fase de operação do Aterro 
Sanitário de São José do Bonfim – PB. 

FASE DE OPERAÇÃO – MEIO BIÓTICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Supressão da 

Vegetação 

Realizar manutenção na faixa de acesso e da obra de modo a evitar 

que as plantas adquiram porte arbóreo e se desenvolvam no 

perímetro pré-estabelecido pelo projeto de forma a atenuar os 

riscos de incêndio e acidentes com os veículos. No entanto, as 

outras áreas do Aterro Sanitário, como a Área de Reserva Legal 

(ARL), não poderão sofrer degradação sem que haja uma 

autorização prévia do órgão ambiental competente, bem como a 

Área de Reposição Florestal. 

Caça e captura de 

animais silvestres 

Sensibilizar os trabalhadores do Aterro Sanitário quanto à 

importância e a necessidade de se conservar o meio ambiente 

através de programas de educação ambiental, respeitando 

eticamente o código ambiental que proíbe a caça, aquisição e 
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aprisionamento de animais silvestres; 

Comunicar e denunciar aos órgãos ambientais federais ou 

estaduais competentes, qualquer prática ilegal ou crime ambiental 

praticado por pessoas físicas ou jurídicas que venham a degradar o 

meio ambiente. 

Fuga e 

afugentamento da 

fauna 

Adotar procedimentos educativos visando à orientação e 

sensibilização dos funcionários envolvidos, instruindo-os para 

evitar o confronto com os animais a fim de contribuir para 

manutenção das espécies; 

As máquinas e equipamentos ruidosos deverão ter seu tempo de 

uso otimizado e apenas nos locais de operação do Aterro Sanitário;   

Periodicamente, deverão ser feitas algumas inspeções e 

manutenções nos equipamentos para redução ruídos produzidos, 

de modo a atender o Plano de Controle de Ruídos. 

Acidentes com a 

fauna 

Instalar placas de sinalização indicando a presença de animais 

silvestres próximos ao Empreendimento e para a redução de 

velocidade dos veículos quando adentrarem no limite da ADA do 

Aterro Sanitário; 

Manter as vias de acesso limpas (sem lixo domiciliar) e com 

vegetação baixa (cortada e podada) para não atraírem os animais 

para essa faixa. 

Geração de 

Resíduos Sólidos, 

Emissões de 

Partículas e 

Efluentes 

Os resíduos sólidos do processo de operação do Aterro Sanitário 

serão acondicionados em locais apropriados e reutilizados no 

próprio manejo do Empreendimento; 

As águas pluviais e chorume serão tratadas na ETE do Aterro 

Sanitário e não serão lançadas no meio ambiente, pois trata-se de 

um aterro seco; 

Durante a operação do Aterro com o uso de máquinas e veículos, 

usar-se-á combustíveis potencialmente menos poluentes como o 

biodiesel a fim de reduzir expressivamente o lançamento de gases 

poluentes na atmosfera, os quais contribuem para o aquecimento 
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global; 

A reutilização dos resíduos da construção civil produzidos na obra 

poderá ganhar um destino final ecologicamente mais adequado, de 

forma a contribui para redução do volume de material levado aos 

aterros, bem como colabora para redução de gastos com 

transporte e acondicionamento;  

O derramamento ou vazamento de produtos químicos de qualquer 

natureza devem ser contidos e protegidos do contato com a fauna 

local, bem como do contato dos mesmos com o solo através do uso 

de barreiras de contenção; 

Havendo qualquer acidente que envolva a segurança ou qualidade 

do meio ambiente local ou regional, deve ser executado um Plano 

de Recuperação de Área Degradada (PRAD) para que os impactos 

sejam minimizados e as condições originais sejam restauradas. 

 

Fase de desativação 

 

A desativação de um Empreendimento pode ocorrer de forma total ou parcial, a 

qual varia com o número e tipo de atividade e quando nos referimos a uma desativação de 

um Aterro Sanitário, verifica-se que a paralisação total de suas atividades referentes à 

disposição final de resíduos sólidos, todavia, vale salientar que a produção de chorume 

ocorrerá até a estabilização completa da matéria orgânica acondicionada das células de 

contenção de resíduos. 

Qualquer Empreendimento de caráter poluidor possui a responsabilidade, a partir 

do momento que os mesmos iniciam suas atividades, de procurar aplicar as tecnologias 

mais “limpas”, ou seja, pouco poluentes, e, no momento de sua desativação, buscar 

recuperar as características ambientais da área utilizada. 

Neste caso, antes da instalação de um Aterro Sanitário, deve-se realizar um estudo 

ambiental para se verificar sua viabilidade de instalação de forma a levantar seus impactos 

positivos, impactos negativos, bem como a magnitude de cada um deles, por exemplo.  

Alguns aspectos sócio-ambientais deverão ser tomados como parâmetros 

importantes para avaliação das condições naturais anteriores à instalação do Aterro 
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Sanitário para que se tenha uma base de como este mesmo local deverá se encontrar após 

a fase de desativação ou suspensão de suas atividades. 

A partir da avaliação dos parâmetros e suas parcelas de contribuição de impactos é 

que se pode saber exatamente sua viabilidade de operação, cabendo ao empreendedor do 

projeto procurar fazer ajustes no memorial descritivo, caso sejam exigidos pelos órgãos 

ambientais. Todavia, a responsabilidade de conceder a licença de operação é transferida 

aos órgãos fiscalizadores ambientais Estaduais ou Federais, cabendo suspendê-la caso a 

empresa não tome as medidas corretivas necessárias. 

Para o Aterro Sanitário do município de São José do Bonfim - PB, a parcela de 

contribuição de cada impacto ambiental deverá ser avaliada para que seja verificada, 

durante a fase de desativação, a suspensão total ou parcial dos lançamentos de qualquer 

carga poluidora após o período de suspensão de suas atividades. 

Assim, a estrutura física da área do Aterro Sanitário deverá ser modificada para 

que o espaço ganhe outra finalidade, seja para instalação de áreas de lazer, seja para 

recuperação de ou para instalação de parques florestais a fim  de se evitar o abandono da 

área e desconfiguração  da paisagem local .  

Deverão ser tomados os parâmetros físicos, químicos e biológicos do solo, água e 

ar das áreas de influência direta e indireta do empreendimento a fim de que seja apontadas 

as medidas e estratégias necessárias para remoção de qualquer poluente que venha a 

comprometer a recuperação do ecossistema local outrora ocupado. 

Dentro das atividades de operação e gestão de um Aterro Sanitário deverá ser 

previsto ou antecipado algumas atividades ligadas à fase de desativação a fim de que o 

processo de recuperação da água seja otimizado. Então, baseado em um Plano de 

Recuperação de Área Degradada (PRAD), a empresa gestora deverá promover o plantio de 

mudas de espécies nativas para que o ambiente torne a possuir características ambientais 

anteriormente observadas no local. Além disso, dentro das propostas do Aterro Sanitário, 

deve-se incentivar e colaborar com programas de educação ambiental (PEA) e os 

programas de proteção da fauna regional para que algumas espécies, principalmente as 

ameaçadas ou em processo de extinção, sejam reintroduzidas no ecossistema local. 

Atualmente, percebe-se que o número de Empreendimentos que possui 

responsabilidade socioambiental vem aumentando, postura exigida pelo mercado e 

principalmente pela sociedade. Dessa maneira, medidas mitigadoras simples como as 



 

 212 

apresentadas resumidamente no Quadro 84 contribuem bastante para a recuperação dos 

ecossistemas impactados em decorrência das atividades do Aterro Sanitário.  

 

MB 11 - Supressão da Vegetação  

Nesta fase, não será mais verificado supressões vegetais na ADA do Aterro 

Sanitário, exceto nos acessos à ETC e perímetro da ETC a fim de que os funcionários 

responsáveis pela operação consigam desempenhar suas atividades. No entanto, sugere-se 

para ADA: 

 Realizar o replantio ou reflorestamento da área utilizada para abertura das células de 

confinamento dos resíduos sólidos a partir da elaboração do projeto de reposição florestal; 

 Dar-se-á preferência para o plantio de espécies vegetais nativas, frutíferas e ameaçadas 

de extinção a fim de contribuir para a recuperação da área, manutenção do ecossistema, 

ocorrência e nidificação neste local de espécies da fauna silvestre. 

 

MB – 12 - Caça e captura de animais silvestres 

 Durante o encerramento, verifica-se a pouca presença de funcionário devido 

suspensão das atividades de disposição de resíduos sólidos no Aterro Sanitário. Assim, 

segue a atividade sugerida como medida mitigadora deste impacto.  

 Promover a reintrodução de animais da fauna silvestre a fim de contribuir para o 

aumento populacional das espécies nativas e o fluxo gênico entre as áreas adjacentes;  

 Procurar reintroduzir, prioritariamente, espécies da fauna deste ecossistema que 

estejam ameaçadas de extinção com auxílio de profissionais especializados. 

 

MB – 13 -  Fuga e afugentamento da fauna 

 Nesta fase o afugentamento das espécies pertencentes à fauna silvestre não ocorre 

com tanta significância devido a baixa freqüência de pessoas ou funcionários transitando na 

ADA do Aterro Sanitário. 

 Promover o replantio na ADA de espécies vegetais nativas frutíferas e requeridas pelas 

abelhas melíferas; 

 Implantar um programa de monitoramento da biodiversidade local para se conhecer o 

comportamento intra e interespecífico das espécies que ocorre no local, bem como seus 

nichos ecológicos;   
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 Buscar parcerias com os centros acadêmicos, ONG’s e pesquisadores a fim de somarem 

esforços para recuperação da área degradada.  

 

MB – 14 - Acidentes com a fauna 

Os acidentes com a fauna local durante a fase de encerramento são reduzidos 

devido ao suspensão, principalmente, do trânsito de veículos e máquinas, ocorrendo 

apenas o tráfego de veículos pequenos para o acesso à ETC do Aterro Sanitário. 

 Retirar as máquinas, equipamentos ou quaisquer outros aparatos utilizados na operação 

do Aterro Sanitário que possam causar riscos a integridade da biodiversidade local; 

 Formar parcerias com Universidades e ONG’s para prestação de socorro à fauna 

acidentada ou em risco na ADA do Aterro Sanitário. 

 

MB – 15 - Geração de Resíduos Sólidos, Emissões de Partículas e Efluentes 

Na fase de desativação das atividades do Aterro Sanitário, observa-se que o 

acondicionamento dos resíduos sólidos fica encerrado, porém, a operação da ETE ocorre 

até o momento que os parâmetros da qualitativos e quantitativos do efluente final 

encontram-se dentro dos limites permitidos pelo CONAMA 357/2005 e CONAMA 430/2011. 

 Promover o monitoramento dos parâmetros físicos, químicos e biológicos com uma 

freqüência mínima trimestral a fim de controlar os parâmetros apontados pela legislação; 

 Evitar o acesso da fauna silvestre à área da ETC para que a mesma não tenha contato 

com o efluente final;  

 Instalar barreiras ou cercas na ETC para que seja evitado o acesso à fauna loca; 

 Monitorar a qualidade dos recursos hídricos adjacentes ao Aterro Sanitário e executar 

medidas emergenciais para que os impactos ao meio ambiente sejam minimizados e não 

alcancem grandes extensões; 
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Quadro  85 - Resumo das medidas mitigadoras do meio biótico durante a fase de encerramento do Aterro 
Sanitário do município de São José do Bonfim - PB. 

FASE DE DESATIVAÇÃO - MEIO BIÓTICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Supressão da 

vegetação de 

entorno 

 Realizar o replantio ou reflorestamento da área utilizada para abertura 

das células de confinamento dos resíduos sólidos a partir da elaboração de um 

Projeto de Reposição Florestal; 

 Dar-se-á preferência para o plantio de espécies vegetais nativas, 

frutíferas e ameaçadas de extinção a fim de contribuir para a recuperação da 

área, manutenção do ecossistema, ocorrência e nidificação neste local de 

espécies da fauna silvestre. 

Caça e Captura de 

Animais Silvestres 

 Promover a reintrodução de animais da fauna silvestre a fim de 

contribuir para o aumento populacional das espécies nativas e o fluxo gênico 

entre as áreas adjacentes;  

 Procurar reintroduzir, prioritariamente, espécies da fauna deste 

ecossistema que estejam ameaçadas de extinção com auxílio de profissionais 

especializados. 

Afugentamento da 

Fauna 

 Promover o replantio na ADA de espécies vegetais nativas  

 Implantar um programa de monitoramento da biodiversidade local 

para se conhecer o comportamento intra e interespecífico das espécies que 

ocorre no local, bem como seus nichos ecológicos;   

 Buscar parcerias com os centros acadêmicos, ONG’s e pesquisadores a 

fim de somarem esforços para recuperação da área degradada.  

Acidentes com a 

Fauna 

 Retirar as máquinas, equipamentos ou quaisquer outros aparatos 

utilizados na operação do Aterro Sanitário que possam causar riscos a 

integridade da biodiversidade local; 

 Formar parcerias com Universidades e ONG’s para prestação de socorro 

à fauna acidentada ou em risco na ADA do Aterro Sanitário. 

Geração de 

Resíduos Sólidos, 

Emissões de 

 Promover o monitoramento dos parâmetros físicos, químicos e 

biológicos com uma freqüência mínima trimestral a fim de controlar os 

parâmetros apontados pela legislação; 



 

 215 

Partículas e 

Efluentes 

 Evitar o acesso da fauna silvestre à área da ETC para que a 

mesma não tenha contato com o efluente final;  

 Instalar barreiras ou cercas na ETC para que seja evitado o acesso 

à fauna loca; 

 Elaborar Programas de Recuperação de Área Degradada (PRAD) 

para as áreas ou recursos hídricos impactados. 

 Monitorar a qualidade dos recursos hídricos adjacentes ao Aterro 

Sanitário e executar medidas emergenciais para que os impactos ao meio 

ambiente sejam minimizados e não alcancem grandes extensões; 

 

 

3.15. MEDIDAS MITIGADORAS DO MEIO ANTRÓPICO  

 

Com base na matriz de análise dos Impactos Ambientais no Meio Físico, seguem 

aqui as recomendações e orientações que visam evitar ou atenuar os impactos ambientais 

ao MEIO ANTRÓPICO do Aterro Sanitário no município de São José do Bonfim - PB.  

Essas medidas foram divididas em 02 (duas) fases de implantação e operação 

dispostas de forma individual, sendo que cada uma corresponde a um impacto gerado.  

 

Fase de Implantação 

 

IMPACTOS: 

MA 01 – INTERFERÊNCIA SOBRE O PATRIMÔNIO CULTURAL E ARQUEOLÓGICO 

 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Adotar o Programa de Educação Patrimonial e Programa de Prospecção Arqueológica 

Terrestre. 
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Quadro  86 - Resumo das medidas mitigadoras para o meio antrópico na fase de implantação 

FASE DE IMPLANTAÇÃO - MEIO ANTRÓPICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Interferência 

sobre o 

Patrimônio 

Cultural e 

Arqueológico 

 Adotar o Programa de Educação Patrimonial e Programa de 

Prospecção Arqueológica Terrestre durante o processo de 

licenciamento do IPHAN-PB. 

 

Fase de Operação 

 

IMPACTOS: 

 

MA 02 - TRANSPORTE DOS RESÍDUOS 

Medidas Mitigadoras: 

 

 Predefinição de procedimentos a serem seguidos a cerca da destinação dos resíduos; 

 Sinalização adequada de entrada e saída, além da instrução dos motoristas sobre o 

limite de velocidade e cuidado na estrada. 

 

MA 03 - EXPECTATIVA DA POPULAÇÃO QUANTO À IMPLANTAÇÃO DO 

EMPREENDIMENTO 

Medidas Mitigadoras: 

 Realizar um processo de comunicação social na comunidade, esclarecendo os 

principais aspectos do empreendimento. 
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Quadro  87 - Resumo das medidas mitigadoras para o meio antrópico na fase de operação 

FASE DE OPERAÇÃO - MEIO ANTRÓPICO 

IMPACTO MEDIDAS MITIGADORAS 

Transporte dos 

Resíduos 

 Predefinição de procedimentos a serem seguidos acerca da 

destinação dos resíduos; 

 Sinalização adequada de entrada e saída, além da instrução dos 

motoristas sobre o limite de velocidade e cuidado na estrada. 

Expectativa da 

população quanto 

à implantação do 

empreendimento 

 Realizar um processo de comunicação social na comunidade, 

esclarecendo os principais aspectos do empreendimento 
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CAPÍTULO IV 
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4 PLANOS E PROGRAMAS AMBIENTAIS 

 

4.  PLANOS E PROGRAMAS BÁSICOS AMBIENTAIS 

 

 Apresenta-se aqui os 22 (Vinte e Dois) Planos e Programas Básicos Ambientais 

(PBAs) deste Estudo de Impacto Ambiental, sendo 18 Programas e 04 Planos, que servem 

para mitigar os impactos ambientais advindos da implantação do empreendimento. 

Os seguintes Programas Básicos Ambientais (PBAs) estão relacionados a seguir: 

1 – Programa de Diretrizes para a Gestão Ambiental de Obras (PCAO), 

2 – Programa de Comunicação e Participação Social (PCPS), 

3 – Programa de Educação Ambiental (PEA), 

4 – Programa de Tratamento Paisagístico, 

5 – Prorgama de Gerenciamento de Resíduos (PGR), 

6 – Programa de Controle de Vetores (PCV), 

7 – Programa de Monitoramento de Qualidade de Aguas Subterrâneas (PQAS), 

8 – Prorgama de Monitoramento do Sistema de Tratamento de Chorume/Lixiviado, 

9 – Programa de Monitoramento Geotécnico – Recalques superficiais do Maçico, 

10 – Programa de Monitoramento de Gases, 

11 – Programa de Monitoramento e Resgate de Fauna, 

12 – Programa de Capacitação de Pessoal (PCP) 

13 – Programa de Resgate Arqueológico, 

14 – Programa de Priorização de Contratação de Mão de Obra Local, 

15 – Programa de Compensação Ambiental, 

16 – Programa de Controle de Odores, 

17 – Programa de Controle de Ruídos e Vibraçoes, 

18 – Programa de Encerramento do ASSJB. 

 

E também se apresentou 04 (quatro) Planos Ambientais relativos a operação do 

empreendimento: 



 

 220 

1.  Plano de Manutenção de Máquinas e Equipamentos 

(PMME); 

2. Plano de Controle e Prevenção de Acidentes (PCPA); 

3. Plano de Manutenção e Limpeza (Zeladoria) do ASSJB; 

4. Plano de Ação de Emergência (PAE). 

 

Os PBAS apresentam uma sequência de apresentação com os seguintes pontos 

abordados: Introdução e Justificativa; Objetivos; Metas; Publico Alvo; 

Metodologia e descrição das ações; Indicadores Ambientais; Recursos Materiais 

e Humanos; Atendimento aos requisistos legais; Inter-relação com outros planos 

e programas; Etapas do empreendimento; Resposnável pela implantação do 

PBA e Sistemas de Registros. 

 

4.1. PROGRAMA DE DIRETRIZES PARA A GESTÃO AMBIENTAL DE OBRAS 
(PCAO) 

 
Em todas as obras do empreendimento a busca da preservação do meio ambiente 

nos seus aspectos físicos, bióticos e socioeconômicos, com a realização de estudos e 

levantamentos da situação socioambiental são necessárias para atender ao licenciamento 

ambiental vigente. 

Este programa apresenta as Diretrizes e os procedimentos para a Gestão Ambiental 

e o Gerenciamento Ambiental de Obras no contexto do aterro sanitário de São josé do 

Bonfim-PB. 

A Gestão Ambiental de Obras envolve o planejamento e a implantação de 

estratégias e procedimentos para a gestão dos aspectos ambientais e o gerenciamento 

ambiental envolve o acompanhamento da implantação das obras. 

 No acompanhamento e finalização das obras, são desenvolvidas mais de uma 

dezena de programas ambientais que têm por objetivo, além de mitigar e compensar, 

assegurar diversos benefícios ambientais e sociais, promovendo, efetivamente, o 

desenvolvimento sustentável do empreendimento. 

Neste sentido este empreendimento abrange a gestão e o gerenciamento dos 

planos e programas ambientais propostos aqui neste estudo e que tem como objetivo 

central o monitoramento da implantação das medidas definidas no contexto inclusive as 



 

 221 

exigências e os condicionantes ambientais estabelecidos pelo órgão ambienta e pela 

legislação vigente.  

 

4.2.  PROGRAMA DE GESTÃO AMBIENTAL DAS OBRAS (PGAO)  

 

4.2.1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICAVA  

 

 Toda a estrutura de implantação de um empreendimento combina-se numa rede de 

serviços e equipamentos que atuam provocando modificações permanentes e temporárias 

na paisagem e no meio ambiente. Por conseguinte, sabe-se que é de responsabilidade dos 

construtores a tarefa de evitar, minimizar, mitigar ou compensar os danos ambientais que 

possam ocorrer durante todas as atividades do projeto, bem como preservar, tanto quanto 

possível, as vulnerabilidades naturais existentes.   

 Dando prosseguimento a estes pressupostos, foram criados instrumentos legais que 

buscam estabelecer exigências de forma a evitar e minimizar os danos ambientais. 

Atualmente, as exigências impostas pelas legislações em vigor requerem do empreendedor 

o acompanhamento intensivo das obras, a fim de minimizar impactos que possam ocorrer 

durante a implantação e operação do empreendimento.  

 Por isso, visando cumprir as condicionantes da Licença Prévia e atender aos 

requisitos específicos para aquisição da Licença de Instalação – LI será desenvolvido o 

Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras, que consiste no compromisso do 

empreendedor com o meio ambiente, através da utilização de técnicas que minimizem e 

monitorem as intervenções previstas.  

 Buscando dar agilidade e maior abrangência a esse Programa, em todas as fases do 

empreendimento, assim como incorporar os instrumentos de gestão ambiental ao sistema 

de licenciamento ambiental (conforme preconizado na Resolução CONAMA 237/97) 

propõe-se a consolidação de um sistema de gestão ambiental baseado na norma NBR ISO 

14.001/2015.  

 

 Dessa forma, o Programa de Gestão e Controle Ambiental das Obras será 

articulado, de forma integrada, através dos seguintes instrumentos:  

 Sistema de Gerenciamento Ambiental 
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 Programa de Monitoramento Ambiental da Instalação; 

 Programa de Controle Ambiental das Obras.  

  

 Todos os instrumentos mencionados visam monitorar, estabelecer diretrizes e 

assegurar o cumprimento das especificações técnicas e das normas ambientais, nas obras 

de instalação e operação do CTR e no aterro sanitário, tendo em vista garantir as condições 

ambientais adequadas nas áreas de entorno das principais obras, nos canteiros de serviço, 

bem como nas rotas de veículos e equipamentos a serem utilizados na execução dos 

trabalhos.   

  

4.2.2. OBJETIVOS  

  

 O Programa de Gestão Ambiental das Obras previstas para a implantação do CTR 

de São José do Bonfim tem por objetivos principais dotar o empreendedor de uma 

estrutura gerencial capaz de conduzir, com eficiência, a implantação de diversos programas 

ambientais, permitindo-lhe uma perfeita articulação entre os setores responsáveis pela 

implantação do empreendimento. 

 Em complemento, são objetivos específicos:  

  

 Definir as regras e os procedimentos na Gestão Ambiental do 

empreendimento, englobando as atividades de obras (implantação) e de 

operação;  

 Evitar, prever e controlar eventuais impactos ambientais decorrentes das 

atividades inerentes às obras de implantação  e operação do empreendimento;  

 Definir as competências e responsabilidades na gestão ambiental, 

estabelecendo uma política de conformidade ambiental e as atribuições de 

planejamento, controle, registro e recuperação.  

 Elaborar um Relatório Final que conterá os resultados obtidos com a 

implantação do Programa.  
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4.2.3. METAS  

  

 Elaboração do plano de execução de obras, com vistas à mitigação de aspectos 

potencialmente agressores do meio ambiente, tais como geração de resíduos, 

efluentes e poeira;  

 Cumprimento das legislações ambientais federal, estadual e municipal 

vigentes, tanto no tocante aos padrões de emissão quanto no que se refere à 

correta e segura disposição de resíduos não inertes ou perigosos;  

 Estabelecimento de condições de higiene e segurança para os trabalhadores.  

  

4.2.4. PÚBLICO ALVO  

  

 O Público Alvo do Programa de Gestão Ambiental das Obras são o empreendedor e 

todos os seus contratados para as fases de implantação das obras que compõem o 

empreendimento.  

  

4.2.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  

 

 Diretrizes ambientais da construção  

 

 Minimização de Impactos referente ao acesso ao local de instalação do 

empreendimento.  

  

 O trânsito de veículos destinados ao transporte de material para construção e dos 

excedentes gerados, além de cortes e aterros necessários para a melhoria da via de acesso 

central, deverá ser alvo de preocupação por parte da empreiteira, visto que poderá gerar 

processos erosivos, se não forem utilizadas técnicas adequadas de construção. Os acessos 

internos para circulação entre os diversos elementos do canteiro deverão ser mantidos em 

condições permanentes de tráfego para os equipamentos e veículos de construção, 

montagem e fiscalização.  

 De forma geral, deverão optar pela readequação dos acessos existentes, evitando-

se a abertura de novos. Nesse sentido, a(s) empreiteira(s), antes do início dos serviços, 
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deverá (ão) definir um procedimento para construção da nova infraestrutura, contendo os 

acessos às áreas do canteiro e às frentes de obras, apresentando uma planta de localização 

(logística) que indique as estradas principais da região, identificando, a partir delas, as 

avenidas secundárias, vias vicinais, ruas, etc.  

 Caso seja necessária, a abertura de novas estradas de acesso ficará condicionada à 

não existência de acessos antigos e da aprovação do empreendedor e dos órgãos 

competentes. 

 Deverão ser observados no projeto de novos acessos e implementação 

infraestrutura viária existente, no mínimo, os seguintes aspectos de proteção ambiental:   

  

 As estradas de acesso operacional percorridas durante as obras deverão ser 

permanentemente mantidas trafegáveis e, ao final dos serviços de implantação 

do empreendimento, deverão ser restauradas nas condições anteriores à 

construção, conforme documentação fotográfica registrada antes de sua 

utilização pelo empreendimento, a não ser em caso de melhorias nas vias (não 

excluindo a obrigatoriedade da documentação comprobatória); 

 Com base no porte dos equipamentos/ veículos pesados (caminhões-reboque e 

semirreboque, três eixos ou mais) e no fluxo de tráfego previsto para os acessos, a 

empreiteira deverá efetuar melhorias das vias, compatíveis com as novas 

necessidades de sua utilização;  

 Durante as obras, dever-se-á priorizar o período de escassez de chuva para a 

movimentação de material (solos e rochas escavados), adotando-se medidas para 

reduzir o desprendimento de solo nas vias de acesso interno ao empreendimento 

e vias de passagem nos canteiros;  

 As melhorias introduzidas não deverão afetar os sistemas de drenagem e cursos 

d’água naturais existentes;   

 Nos acessos existentes, ou mesmo na construção de novos, para evitar os 

transtornos advindos do aumento do tráfego e diminuir o risco de acidentes, 

deverão ser adotadas medidas, tais como: sinalização das vias (placas de controle 

de velocidade, cruzamentos, indicação da obra, etc.), distribuição do transporte 

ao longo do dia para que não haja concentração dessa atividade num único 
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período, transporte de determinadas cargas e equipamentos em períodos de 

menor fluxo de veículos;  

 Serão adotadas normas que garantam a não agressão ao meio ambiente pelo 

tráfego de máquinas, para evitar a destruição desnecessária de vegetação às 

margens dos acessos e proibir a descarga de quaisquer materiais (como 

combustível, graxa, peças, restos de cabos, carretéis, concreto, etc.) em locais não 

projetados para este fim;  

 Se confirmada a manutenção do tráfego, deverá ser providenciada, no período 

seco, a umectação das vias de acesso interno ao CTR, de forma a reduzir as 

emissões de poeira sobre as residências locais;  

 Quando do transporte de materiais de construção, de forma a se evitar a queda 

acidental deles, com comprometimentos ambientais e de segurança para a 

população do entorno, dever-se-á utilizar obrigatoriamente caminhões fechados. 

 Deverá ser implementado o gerenciamento de riscos de acidentes na obra e 

promoção de atendimentos emergenciais. 

 Evitar, tanto quanto possível, a execução de cortes e aterros. Na ocorrência de 

cortes e aterros, dotá-los, imediatamente após a conclusão das atividades 

construtivas, de proteção, como canaletas de crista e de pé, além de vegetá-los;  

 Sempre que possível, deverão ser evitadas obras no período de chuvas, 

especialmente nas áreas sujeitas à erosão.  

 Cuidar bem das drenagens provisórias para possibilitar a execução de cortes e 

aterros com segurança. 

  

 Minimização de Impactos com Abertura de Canteiros de Obra  

  

 As instalações dos canteiros deverão atender ao disposto no presente programa e 

nas Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho, com destaque para as NR-10 - 

Instalações e Serviços em Eletricidade; NR-11-Transporte, Movimentação, Armazenagem e 

Manuseio de Materiais; NR-12 - Máquinas e Equipamentos; NR-18 - Condições de Trabalho 
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na Indústria da Construção; NR-23 - Proteção Contra Incêndio; NR-24 - Condições 

Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho e NR-26 - Sinalização de Segurança. 

 De forma geral, as diretrizes e os critérios a serem considerados pela empreiteira, 

para a locação do canteiro, são os seguintes:  

  

 A localização dos canteiros será proposta pela empreiteira na fase de 

contratação das obras, com sua respectiva análise ambiental, para posterior 

verificação, in loco, pelo empreendedor. Para as áreas indicadas para instalação dos 

canteiros, a empreiteira precisará do parecer formal da Prefeitura Municipal, 

concordando com a localização e as instalações, de maneira que ocorra o mínimo 

de impactos ambientais. 

 A empreiteira deverá apresentar um relatório contendo uma descrição das 

áreas, o layout previsto, as plantas contendo a estrutura funcional e suas 

respectivas instalações (redes de água, esgoto sanitários, energia, acessos, 

ambulatórios, dispositivos de coleta seletiva dos resíduos e, quando aplicável, 

sistema de tratamento dos efluentes líquidos), que deverá ser submetido à análise 

do empreendedor. Será de responsabilidade de a empreiteira obter as devidas 

licenças nos órgãos municipais e estaduais pertinentes. Depois de obtidas, as 

licenças serão encaminhadas para o empreendedor, previamente, para que ele 

libere, à empreiteira, a instalação do canteiro. 

 O local da área a ser escolhida deverá ter como requisitos básicos, o tipo de 

solo e acessos compatíveis com o porte dos veículos/equipamentos e com a 

intensidade do tráfego. Deverá ser dotado de um sistema de sinalização de trânsito 

e de um sistema de drenagem superficial, com um plano de manutenção e limpeza 

periódica; 

 A localização não poderá interferir expressivamente com o sistema viário e 

de saneamento básico, sendo necessário contatar Prefeitura, órgãos de trânsito, 

segurança pública, sistema hospitalar, concessionárias de água, esgoto, energia 

elétrica, telefone etc., para qualquer intervenção em suas áreas e redes de atuação; 
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 Para a operação e manutenção do Canteiro, deverão ser previstos 

dispositivos e rotinas que não só atendam às prescrições básicas de conforto, 

higiene e segurança dos trabalhadores, como também minimizem os transtornos 

que possam ser causados à população vizinha, tais como ruídos, poeira, bloqueio de 

acessos, etc. 

 Os procedimentos de mobilização e posterior desmobilização deverão ser 

informados às comunidades, bem como as fases de construção também deverão 

ser informadas aos diversos ramos de atividades locais, através de um Programa de 

Comunicação Social. 

 Para este empreendimento em especial irá se utilizar como barrcao de obras 

de apoio ao coanteiro de obras uma edificação existente na área que tem todos os 

elementos necessários a este apoio. 

 Efetuar um controle de ruído durante a execução das obras, em função dos 

equipamentos utilizados, conforme especificados pelos fabricantes e obedecendo 

às Normas brasileiras. A lei do silêncio deverá ser respeitada. 

 Todos os trabalhadores deverão se ajustar às exigências locais, no tocante a 

qualquer atividade impactante ao meio ambiente, atendendo para o Código de 

Conduta a ser elaborado pela(s) empreiteira(s), a partir das Diretrizes Básicas do 

Código de Conduta e Educação do Trabalhador; 

 Quando aplicável, deverão ser previstas instalações completas para o 

controle e tratamento dos efluentes, notadamente os de coleta de resíduos de 

esgotos dos sanitários e refeitório, com o uso de fossas sépticas e caixas de gordura 

(segundo a NBR7.229, da ABNT); 

 Quando aplicável, as instalações dos refeitórios deverão prever o uso de 

telas, boa ventilação, sanitários, tudo em conformidade com as melhores práticas 

de higiene e saúde; 

 O sistema de armazenamento de água para consumo humano deverá ser 

objeto de inspeção e limpeza periódica, visando garantir a potabilidade; 
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A drenagem dos canteiros deverá prever estruturas que comportem o tráfego de 

máquinas e equipamentos; 

 Os sistemas de drenagem de águas pluviais e de esgotamento sanitário ou 

de óleos, graxas, etc. serão servidos por instalações próprias e nunca poderão ser 

interligados; 

 Deverá haver proteção contra contaminação em todo o sistema de 

abastecimento, especialmente em caixas d’água. Essa proteção será exercida 

através da escolha adequada de local, construção de cercas, sobrelevações e outras 

obras similares; 

 Deverá ser implementado o gerenciamento de riscos de acidentes na obra e 

promoção de atendimentos emergenciais;  

 

 Gerenciamento e disposição de resíduos  

  

 As obras projetadas para a CTR de São José do Bonfim implicam na execução de 

diversas atividades que, por sua vez, geram vários tipos de resíduos, desde inertes até 

aqueles que deverão receber disposição final em local adequado. Posto isto, prevê-se a 

criação de um Sistema de Resíduos em atendimento à Resolução 307 do CONAMA 

(Resolução número 307 do CONAMA, de 05/07/02, publicada no D.O.U. de 17.07.02, que 

estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção 

civil).  

 No caso da necessidade de utilização de qualquer produto químico para tratamento 

ou desinfecção da água ou para outras finalidades, seu armazenamento e manipulação 

deverão ser efetuados de forma segura, evitando riscos aos trabalhadores, animais e meio 

ambiente.  

 Todos os produtos químicos deverão ser identificados com as respectivas fichas de 

segurança (MSDS) para que possam ser aplicadas todas as medidas cabíveis em caso de 

emergência. 

 Deve-se assegurar que a menor quantidade possível de resíduos seja gerada 

durante as obras e que esses sejam adequadamente coletados, estocados e dispostos de 
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forma a não resultar em emissões de gases, líquidos ou sólidos que possam representar 

impactos significativos sobre o meio ambiente.  

 Os efluentes sanitários gerados no canteiro de obras serão controlados mediante a 

utilização de banheiros químicos em virtude do caráter temporário das obras.  

 Todo o resíduo produzido no decorrer da implantação e manutenção do 

empreendimento deverá ser distribuído segundo as premissas da coleta seletiva e recolhido 

com frequência apropriada, de forma a não produzir odores ou permitir a proliferação de 

vetores patogênicos.  

 

 Execução de obras civis   

  

 A execução de obras civis consistirá basicamente na execução de estruturas de 

concreto armado e/ou metálicas, seguida de impermeabilização, execução de alvenarias de 

vedação, blocos de concreto, execução de revestimentos internos e externos de alvenarias, 

tais como chapisco, reboco, revestimento cerâmico, execução de instalações diversas tais 

como hidrossanitárias e elétricas.  

 Nas instalações pontuais serão executadas as seguintes obras civis:  

 Arruamento e pavimentação interno ao sitio de instalação;  

o Sistemas de drenagem segregados em pluvial, contaminada e oleosa;  

 Paisagismo e urbanismo;  

 

 Será mantido um sistema de qualidade documentado com o objetivo de assegurar 

que os procedimentos de construção e montagem estejam em conformidade com os 

requisitos, além de permitir adequada rastreabilidade dos serviços executados. 

 As fundações para edificações e equipamentos industriais deverão estar de acordo 

com a norma N-1644 - Construção de Fundações e de Estruturas de Concreto Armado.  

 As fundações, como sapatas, blocos, vigas de fundação, estacas pré-fabricadas e 

moldadas in loco, deverão possuir dimensões, formas geométricas e posicionamento de 

acordo com o projeto. 

 O terreno escavado para assentamento das fundações, ao atingir a profundidade 

prevista no projeto, será examinado pelo responsável para devida autorização do início dos 

serviços. 
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 Cabe ressaltar que a base da fundação deverá ser assentada a uma profundidade tal 

que garanta que o solo de apoio não seja influenciado por agentes atmosféricos e por fluxos 

d’água.  

 A tubulação deverá acompanhar o relevo existente, dentro dos limites de curvatura 

admitidos em projeto. Quando houver a necessidade da realização de cortes no terreno, 

deverão ser seguidas as orientações do Projeto de Engenharia específico, que, por sua vez, 

deverá ser analisado e aprovado pelo técnico de Meio Ambiente do empreendedor, antes 

do início dos serviços. 

 Na execução de valas deverá ser evitada a remoção da camada superficial de solo, 

mantendo-se as leiras originais do terreno (curvas de nível). 

 Na execução de escavações, quando for necessária a terraplenagem do local, dever-

se-á proceder à raspagem inicial do solo orgânico, o qual deverá ser armazenado 

separadamente, para ser utilizado posteriormente em recomposição de áreas são:  

 

 Transporte de Funcionários, Materiais, Equipamentos, Resíduos, Produtos 

Químicos, Combustíveis e de Óleo Lubrificante e Diesel 

 

 A logística de transportes de pessoal, materiais, equipamentos, combustíveis e 

lubrificantes, bem como dos resíduos gerados na implantação das obras urbanas será 

definida pela empreiteira, que deverá apresentar seu plano para aprovação da fiscalização.  

O abastecimento dos equipamentos será realizado diretamente na obra por meio de 

caminhão especifico ou diretamente nos postos de combustíveis próximos a área do 

empreendimento. 

 

 Qualidade das águas, controle de finos e processos erosivos.  

  

 Apesar da pequena probabilidade de ocorrência de contaminação dos recursos 

hídricos em magnitude suficiente para causar sérios danos ao meio, não se pode 

desconsiderar a ocorrência de eventuais interferências na qualidade das águas na região do 

empreendimento, principalmente na fase de implantação. Durante esta fase de construção, 
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deve-se considerar a possibilidade de vazamentos de efluentes dos canteiros de obras e 

outras estruturas de apoio frente a maior vulnerabilidade dos solos.  

 Desta forma, considerando o risco inerente de qualquer obra civil, a existência de 

um programa de monitoramento da qualidade das águas se faz necessária para monitorar e 

minimizar a degradação dos corpos hídricos em decorrência da implantação do 

empreendimento. 

 No que tange a controle do transporte de materiais alóctones e desencadeamento 

de processos morfodinâmicos, de modo geral, a obra deverá ser dotada de sistemas 

específicos de controle de drenagem, visando conduzir o escoamento superficial e conter o 

potencial erosivo das águas pluviais, de modo que diversas medidas serão adotadas para 

prevenção à erosão nos novos ambientes criados, incluindo aquelas relativas ao controle 

geodinâmico dos taludes.   

 Já o Programa de Controle de Material Particulado contemplará as medidas de 

mitigação e controle referente ao aumento da concentração de material particulado em 

suspensão, de natureza mineral e quimicamente inerte, inerente às operações de 

movimentação de terra e entulhos da construção civil (terraplenagens e escavações em 

geral).  

 

 Manutenção da qualidade de pressão sonora  

  

 As atividades de construção do empreendimento gerarão ruídos decorrentes, 

principalmente, de movimentação e utilização dos equipamentos pesados a serem 

utilizados na obra, bem como movimentação de pessoal e máquinas.  

 Eventualmente, estes ruídos poderão trazer desconforto temporário às 

comunidades mais próximas ao empreendimento, assim, será desenvolvido o Programa de 

Monitoramento de Ruídos e Vibrações visando verificar se os níveis sonoros emitidos pelo 

empreendimento estão dentro dos padrões estabelecidos pela legislação ambiental 

vigente e caso sejam constatadas desconformidades, implementar medidas para reduzir os 

níveis de ruídos agindo na fonte (com o uso de sistemas de controle) ou no meio (com o uso 

de barreiras).  
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 Diretrizes do Código de Conduta e Educação do Trabalhador  

 

 Será requerido aos trabalhadores o cumprimento das Normas de Conduta, nas 

frentes de trabalho, canteiros, alojamentos e estradas de acesso, como as relacionadas a 

seguir:  

 Não é permitido, em nenhuma hipótese, comercializar, guardar ou maltratar 

qualquer tipo de animal. A manutenção de animais domésticos deve ser 

desencorajada;  

 Não é permitida a extração, comercialização e manutenção de espécies vegetais 

nativas;  

 Caso algum animal seja ferido em decorrência das atividades da obra, o fato 

deverá ser notificado ao responsável do presente programa;  

 Porte de armas brancas e de fogo é proibido nos alojamentos, canteiros e demais 

áreas da obra;  

 Equipamentos de trabalho que possam eventualmente ser utilizados como armas 

(facão, machado, motosserra, etc.) deverão ser recolhidos diariamente;  

 É proibida a venda, manutenção e consumo de bebidas alcoólicas nos locais de 

trabalho e alojamentos;  

 Deverão ser cumpridas as diretrizes de geração de resíduos, de utilização de 

sanitários e, principalmente, de não lançamento de resíduos ao meio ambiente, 

tais como recipientes e restos de refeições ou materiais descartados na 

manutenção de veículos;  

 Os trabalhadores deverão comportar-se corretamente em relação à população 

vizinha às obras, evitando brigas, desentendimentos e alterações significativas no 

cotidiano da população local;  

 É expressamente proibido o uso de drogas ilegais, em qualquer lugar da obra;  

 É proibido o tráfego de veículos em velocidades que comprometam a segurança 

das pessoas, equipamentos e animais;  

 Visando manter a segurança dos trabalhadores, fica proibido o transporte de 

pessoas em caminhões, principalmente quando estes estiverem conduzindo 

equipamentos e combustíveis;  
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 São proibidos a permanência e o tráfego de carros particulares, não vinculados 

diretamente às obras, nos canteiros ou nas áreas de construção;  

 Só poderão ser utilizadas as vias de acesso que estejam previamente autorizadas, 

e,  

 O abastecimento e a lubrificação de veículos e de todos os equipamentos serão 

realizados em áreas especificadas, localizadas a, no mínimo, 40m dos corpos 

d’água ou fora dos limites das Áreas de Preservação Permanente.  

 

 Diretrizes para o Programa de Saúde e Segurança nas Obras  

 

 Através de histórico de obras civis do mesmo porte do CTR de São José do Bonfim é 

possível prever os tipos de acidentes que podem nelas ocorrer — decorrentes de trânsito de 

veículos, da utilização de equipamentos e ferramentas, bem como se prevenir contra as 

doenças causadas por vetores transmissores, parasitas intestinais ou sexualmente 

transmissíveis. 

 Com isso, é possível estabelecer as necessidades de pessoal, equipamentos e 

materiais capazes de atender a situações de emergência, assim como cumprir as rotinas de 

saúde ocupacional e segurança, exigidas pela Legislação do Trabalho no Brasil. 

 Quando da implantação do aterro sanitário, considera-se indispensável à 

implantação, por parte do empreendedor, de um “Plano de Atuação em Segurança e 

Medicina do Trabalho”, onde esteja definida a sua política quanto aos procedimentos de 

saúde e segurança nas obras, estruturado com base no “Serviço Especializado em 

Segurança e Medicina do Trabalho (SESMT)”, atendendo à NR-4, tendo como atribuições 

principais:  

  

 Elaborar e executar o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional - 

PCMSO, segundo a NR-7, executando as avaliações clínicas e exames admissionais, 

periódicos, de retorno ao trabalho, de mudança de função, demissionais e exames 

complementares diversos, mantendo os registros dos empregados;  

 Elaborar e executar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, segundo a NR-

9, verificando as hipóteses de acidentes nesse tipo de obra;  
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 Elaborar e executar o Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na 

Indústria de Construção (PCMAT), segundo a NR-18, executando ações de educação 

e treinamentos para todos os empregados, em diversos temas, nos quais os riscos de 

acidentes ou acontecimentos nas obras sejam previsíveis, tais como saúde, higiene e 

primeiros socorros; prevenção de doenças infecciosas e parasitárias; combate ao 

alcoolismo, tabagismo e drogas; acidentes com animais peçonhentos; riscos de 

natureza física, química e biológica.  

  

 Deverá ser feita a estruturação da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes - 

CIPA, segundo a NR-5, com empregados da empresa construtora, a qual se reunirá 

periodicamente a fim de elaborar o Mapa de Riscos Ambientais, bem como definir os 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), segundo a NR-6, a serem utilizados pelos 

diferentes setores das obras, cuidando para que sejam utilizados e mantidos estoques de 

reposição. 

 Deve ser elaborado um Plano de Contingência para Emergências Médicas e 

Primeiros Socorros, incluindo o estabelecimento de convênios com os serviços hospitalares 

mais próximas às obras, garantindo o pronto atendimento de casos emergenciais, quando a 

remoção vier a ser necessária. 

 Contudo, de acordo com a estratégia proposta para o programa, a atividade 

principal será, portanto, apresentar, para análise e aprovação, pelo empreendedor, do 

Plano de Atuação em Segurança e Medicina do Trabalho, elaborado pela empresa 

construtora, verificando, no mínimo, os seguintes itens:  

 Dimensionamento e qualidade das instalações para Segurança do Trabalho e 

Atendimento de Saúde;  

 Dimensionamento e qualificação dos recursos humanos de  

Segurança do Trabalho e Saúde 

 Os procedimentos para controle de emergências;  

 Os procedimentos e recursos para assistência e remoção dos empregados; o Os 

procedimentos para controle de saúde dos empregados;  

 Os recursos médico-hospitalares da região com os quais serão atendidos os casos de 

remoção;  
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 Os treinamentos em primeiros socorros e outros aspectos de interesse para a 

prevenção de doenças;  

 A estruturação e execução dos serviços e Programas exigidos pela  

Legislação Trabalhista (SESMT; PCMSO; PPRA; PCMAT e CIPA);  

 A sistemática de notificação e controle estatístico de acidentes;  

 As exigências quanto à vacinação dos empregados, com base nas 

endemias da região;  

 A sistemática de arquivamento dos prontuários dos empregados; o A tipologia de 

EPIs a ser utilizada para cada tipo de serviço, segundo o Mapa de Riscos Ambientais e  

 As condições sanitárias de conforto e segurança das instalações do canteiro de 

obras, no que diz respeito a refeitórios, sanitários, abastecimento de água potável, 

destinação e tratamento de efluentes e resíduos sólidos.  

  

4.2.6. INDICADORES AMBIENTAIS  

  

 Os indicadores Ambientais do Programa de Controle Ambiental das Obras estão 

relacionados à legislação especifica a cada variável contemplada e explanada no presente 

documento, quais sejam: as Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-10, 

NR-11, NR-12, NR-18, NR-23, NR-24 e NR-26), a Resolução CONAMA 396/08 (Qualidade 

das Águas Subterrâneas), Resolução CONAMA 001/90 (Emissão de Ruídos e Vibrações), 

Resolução CONAMA 307/02 (Resíduos Sólidos).  

  

4.2.7. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

  

 Os Recursos Humanos do presente Programa deverão contemplar, podendo não 

limitar-se a:  

  

 Um Supervisor Ambiental, com formação em nível superior e experiência 

comprovada na área ambiental. Este profissional, que trabalhará em “tempo 

parcial” será o responsável pela implementação / coordenação de todas as 

ações previstas neste projeto, reportando-se diretamente ao empreendedor. 

Será, também, o responsável pelos cursos de treinamento / reciclagem, a 
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serem ministrados para funcionários e empreiteiros. Por fim, deverá consolidar 

o Relatório Final de Controle / Monitoramento da Obra, com base em todos os 

relatórios de andamento, elaborados no período.  

 Um Monitor Ambiental, com formação de nível médio e experiência 

comprovada na área ambiental. Estes profissionais trabalharão em “tempo 

integral” e serão os responsáveis pelo monitoramento das atividades 

desenvolvidas, rotineiramente, nas frentes de serviços e no entorno imediato 

das obras.  

 Auditores ambientais internos (empreendedor), com experiência comprovada 

em SGA / NBR ISO 14001.  

  

 Considerando-se que é de responsabilidade do empreendedor, através de seus 

contratados (empreiteiros e construtores), a implementação do Programa de Gestão 

Ambiental das Obras, os recursos materiais correspondentes a esse Programa, já estão 

associados ao custo total previsto para a instalação do CTR.  

  

4.2.8. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS  

  

 Lei Federal 9.605/98 - Lei de Crimes Ambientais – que dispõe sobre as sanções 

penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente, e dá outras providências.  

 Decreto Federal 3.179/99 - que regulamenta a Lei 9.605/98 (Crimes 

Ambientais) – que, por sua vez, dispõe sobre a especificação das sanções 

aplicáveis às condutas e atividades lesivas ao meio ambiente e dá outras 

providências.  

 NT 0202-R.10 - Critérios e Padrões para Lançamento de Efluentes Líquidos - 

Aprovada pela Deliberação CECA 1007/86.  

 ABNT P-NB-570 - Elaboração de Projetos Hidráulico-Sanitários de Sistemas de 

Tratamento de Esgotos Sanitários.  

 ABNT NBR-7229 - Construção e Instalação de Fossas Sépticas e Disposição de 

Efluentes Finais.  
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 Resolução CONAMA 307/02, que estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil  

  

 Os dispostos neste programa também deverão tender as Normas 

Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Normas internacionais tais como:  

 NR-10 - Instalações e Serviços em Eletricidade;  

 NR-11 - Transporte, Movimentação, Armazenagem e Manuseio de Materiais;  

 NR-12 - Máquinas e Equipamentos;  

 NR-18 - Condições de Trabalho na Indústria da Construção;  

 NR-23 - Proteção Contra Incêndio;  

 NR-24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais de Trabalho  

 NR-26 - Sinalização de Segurança;  

 FBTS N-001 - Qualificação e Certificação de Inspetores de Soldagem;  

 ABNT NBR 6502 - Rochas e Solos;  

 ABNT NBR 5427 - Guia para Utilização da norma ABNT NBR 5426;  

 ABNT NBR 5426 - Planos de Amostragem e Procedimentos na Inspeção por  

Atributos;  

 ABNT NBR 5425 - Guia para Inspeção por Amostragem no Controle e 

Certificação da Qualidade e  

   

4.2.9. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  

  

 Este programa se relaciona com o com o Programa de Controle de Ruído e 

Vibrações (PCRV), Programa de Controle de Odores (PCO), Programa de Controle de 

Vetores (PCV), Programa de Gerenciamento de Resíduos (PGR), Programa de Educação 

Ambiental (PEA), Programa de Monitoramento das Águas Subterrâneas (PMAS) e 

Programa de Comunicação e Participação Social (PCPS).  

  

 

 



 

 238 

4.2.10. ETAPA DO EMPREENDIMENTO  

  

 Este programa deverá ser desenvolvido por todo o período de obras (Fase de 

Instalação/implantação), ou seja, aproximadamente 10 meses.  

  

4.2.11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO 

  

 A execução deste programa deve ser associada a cada obra de intervenção prevista 

para a CTR de Resíduos (Quadro 88), portanto a previsão de duração estará diretamente 

ligada ao cronograma construtivo, podendo esse prazo estender-se por meses até que a 

região que irá conviver com as interferências da obra tenha retomado seu desenvolvimento 

natural, livre das alterações ambientais associadas diretamente às atividades de 

construção. 

 O quadro 88, a seguir, expõe as ações planejadas à instalação do empreendimento, 

de modo que as medidas aqui preconizadas deverão ter seu cronograma de execução 

ajustado conforme a conveniência e necessidade de cada ação.  

 

Quadro  88 - Cronograma de execução das obras do empreendimento. 

Ação/quinzena 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

Serviços preliminares                                

Movimentação de terra e contenções                                

Drenagem                                

Fundação                                

Estrutura                                

Alvenaria e Fechamentos                                

Instalações elétricas, dados, voz telefonia.                                

Instalações hidráulicas, sanitárias, pluviais e de 

incêndio. 

                              

Piso e pavimentação                                



 

 239 

Cobertura                                

Esquadrias e Vidros                                

Revestimento                                

Pinturas e Tratamentos                                

Impermeabilizações                                

Paisagismo                                

PS:  Observar o cronograma físico e financeiro do Projeto Executivo. 

  

Vale menção de que o cronograma, observado no quadro acima, inicia-se com a efetivação 

da Licença de Instalação.  

  

4.2.12. RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, incluindo de forma 

compartilhada as empresas terceirizadas que executarão das obras civis de instalação.  

  

4.2.13. SISTEMA DE REGISTRO  

  

 O Sistema de Registro do presente Programa contemplará Relatórios Mensais, os 

quais deverão conter a ficha de registro de não conformidades do Programa de 

Monitoramento da qualidade das águas subterrâneas, do Plano de controle e prevenção de 

acidentes, Programa de Gerenciamento de Resíduos, Plano de Controle de Material 

Particulado, Plano de Controle de Ruídos e Programa de Desmobilização das Estruturas 

existentes e de Gerenciamento dos Resíduos de Demolição, quando os agentes 

degradadores apresentarem interface as obras de instalação do CTR de São José do 

Bonfim. Por fim, deverá ser consolidado um Relatório Final de Controle / Monitoramento 

da Obra, com base em todos os relatórios de andamento, elaborados no período 
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Quadro  89 - Quadro Resumo do Programa de Diretrizes para Gestão Ambiental de Obras 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa de 
Diretrizes 
para a Gestão 
Ambiental de 
Obras 
(PGAO) 

Monitoramento da 
implantação das 
medidas definidas no 
contexto inclusive as 
exigências e os 
condicionantes 
ambientais 
estabelecidos pelo 
órgão ambiental e 
pela legislação 
vigente.  

Empreendedor e 
todos os seus 
contratados para as 
fases de 
implantação das 
obras que compõem 
o empreendimento. 

A execução 
deste programa 
deve ser 
associada a 
cada obra de 
intervenção 
prevista para a 
CTR de 
Resíduos.  

Empreendedor, 
incluindo de 
forma 
compartilhada as 
empresas 
terceirizadas que 
executarão das 
obras civis de 
instalação do 
CTR.  

 

Equipe 
Técnica 

 Engenheiro e Engenheiro Ambiental  

 

4.3. PROGRAMA DE COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÃO SOCIAL (PCPS) 

  

4.3.1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 A execução do Programa de Comunicação e Participação Social justifica-se pela 

necessidade de divulgação das intervenções a serem executadas para a implantação do 

CTR de São José do Bonfim – PB,  aterro sanitário e das alterações advindas deste novo 

empreendimento. Isto implicará, portanto, em comunicar e envolver a população 

diretamente afetada nos esclarecimentos e discussões dos impactos oriundos do 

empreendimento, bem como das medidas para atenuar ou potencializar estes impactos.  

 Portanto, a execução de ações de comunicação social a respeito do 

empreendimento, coordenadas pelo Programa de Comunicação e Participação Social, 

pode ser uma medida de controle ambiental eficaz na atuação sobre impactos.  

 É importante a atuação do empreendedor no processo de esclarecimento de 

dúvidas da população e na abertura de um canal de comunicação entre a população e seus 

representantes.   
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4.3.2. OBJETIVOS 

 
 O objetivo geral a ser alcançado é a implantação de canais oficiais de divulgação das 

atividades do empreendimento e um sistema interativo com os grupos de interesse e 

instituições, visando o nivelamento e a democratização das informações, possibilitando o 

envolvimento e a participação do público a que as ações se destinam. Assim, os objetivos 

deste Programa de Comunicação Social são:  

  

 Estabelecer e manter um canal de comunicação direto e confiável entre o 

empreendedor e a comunidade envolvida, atendendo aos anseios da mesma;  

 Diminuir a ansiedade da população provocada pelas alterações que o 

empreendimento trará para a área;  

 Implementação de ações de comunicação social e interação social para 

apresentação e discussão dos programas e projetos propostos voltados à 

minimização / potencialização dos impactos;  

 Contribuir para a minimização das interferências da obra na rotina da comunidade 

afetada, orientando-a sobre procedimentos e medidas adotadas pelo 

empreendedor, durante as fases de implantação e operação do empreendimento;  

 Assegurar que a comunidade envolvida tenha referências suficientes sobre o 

andamento de todas as etapas do empreendimento, seus impactos e medidas 

preventivas, corretivas e compensatórias a serem adotadas pelo empreendedor, 

possibilitando que esta população tenha informações suficientes para saber a 

quem se dirigir para esclarecimentos, reclamações ou dúvidas, bem como sobre 

formas de acesso e utilização de benefícios resultantes das referidas medidas;  

 Coordenar, adequar e executar as atividades deste programa, de forma a garantir 

o bom desenvolvimento dos mesmos.  

 

4.3.3. META 

 

 Realizar reunião ou visita de apresentação do empreendimento com a população 

residente da área, no caso o povoado mais próximo, já que a área se encontra em área rural 

do município, além de atender a todas as solicitações de reuniões demandadas pelas 



 

 242 

lideranças locais. No estudo sócio econômico foi realizado visitas as residências e 

comércios integrantes da AID e a AII. 

 

4.3.4. PÚBLICO-ALVO  

  

 População residente das comunidades de Tubarão I e II, todos integrantes da AID e 

AII. 

  

4.3.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  

  

 As atividades do Programa de Comunicação Social podem ser compartimentadas 

em ações de dois tipos: as de caráter imediato e as de caráter permanente. 

 As ações de caráter imediato serão iniciadas logo após a elaboração deste estudo, 

ou seja, após a emissão da licença de instalações (LI). Nesta etapa inicia-se o detalhamento 

do programa, a partir da definição dos perfis da população afetada, bem como das etapas 

de elaboração do programa, incluindo os objetivos, métodos e estratégias para 

implantação e eficiência deste canal de comunicação. Esta fase do programa inicia-se com 

o treinamento e a capacitação dos profissionais responsáveis pelo desenvolvimento do 

programa para alinhamento de diretrizes e das informações do empreendimento, contato 

com a mídia na esfera local e regional, bem como elaboração de cronograma para 

realização de reuniões com os setores de interesse da população a fim de explicar a 

população a importância para a instalação deste empreendimento.  

 As atividades necessárias para o cumprimento desta primeira etapa do programa 

são:  

 

 Montagem de um banco de dados do programa;  

 Integração de informações resultantes de outros programas ambientais;  

 Compatibilização do Programa de Comunicação Social com a estrutura da 

comunicação institucional da ECOFORTE ATERROS SANITÁRIOS LTDA;  

 Treinamento e capacitação de profissionais incumbidos de realizar a comunicação 

social;  
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 Identificação dos principais atores sociais e instituições atuantes na região e 

abertura de um canal de comunicação;  

 Preparação de um plano de divulgação do cronograma de atividades da obra; 

 Realização de contatos com a mídia de alcance local e regional.  

  

 As ações de caráter permanente compõem a segunda etapa do programa, 

consistindo basicamente na implementação das medidas definidas na etapa anterior e de 

eventuais adaptações que se façam necessárias, a serem definidas pela dinâmica de 

funcionamento das reuniões e demais contatos mantidos entre o empreendedor e os 

representantes da população. Nesta etapa, as ações já estarão incorporadas a dinâmica dos 

responsáveis pela comunicação social da empresa empreendedora. Estas acoes 

acontecerão durante a fase de instalação do empreendimento. 

  

4.3.6. INDICADORES   

  

 Quantidade de reuniões;  

 Quantidade de solicitações de reuniões;  

 Quantidade de participantes por reunião.  

  

4.3.7. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

  

 A equipe necessária para a implantação deste programa será composta por 01 

coordenador (nível superior), com formação e experiência na área de comunicação; além de 

01 técnico (nível médio) para esclarecimentos gerais acerca das questões técnicas do 

empreendimento.  

  

4.3.8. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS  

  

 Não constam requisitos legais. 
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4.3.9. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  

  

 O Programa de Comunicação e Participação Social serve como interface entre o 

empreendedor e a população afetada para tratar sobre este empreendimento. Deste 

modo, ele deve funcionar como suporte para qualquer programa que necessite de atuação 

nesta interface. Pode-se citar como exemplo o Programa de Educação Ambiental e do 

Programa de Controle Ambiental de Obras. 

 

4.3.10. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 Este programa deve ser desenvolvido durante todas as etapas do empreendimento 

- planejamento, instalação e operação, conforme as diretrizes de cronograma 

apresentadas a seguir.   

  

4.3.11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 A primeira fase do programa deve se iniciar de preferência tão logo obtida a Licença 

Ambiental de Instalação para o empreendimento. A segunda fase por sua vez deve ser 

colocada em prática quando do início das obras para a instalação do empreendimento, 

durante todo o período de obras, e por mais dois meses durante a fase de operação. Após 

este período, devem ser mantidas as atividades que se julgarem necessárias, conforme 

necessidade detectada no andamento do programa.  

  

4.3.12. RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 A coordenação e execução deste programa são de responsabilidade do 

empreendedor, que, para tanto, deverá contar com equipe técnica compatível às 

exigências do programa. Por sua vez, esta equipe técnica deverá buscar a participação das 

lideranças comunitárias locais para otimização dos resultados do programa e cumprimento 

dos objetivos e execução das atividades.  
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4.3.13. SISTEMAS DE REGISTRO  

  

 Dentro do período compreendido entre o início do programa e seis meses após o 

início da operação do empreendimento, um relatório semestral das ações realizadas por 

este programa deve ser produzido para acompanhamento das atividades e para controle do 

cronograma. Deve contemplar também todos os registros dos requerimentos de reunião 

realizados pela população afetada e as atas das reuniões realizadas. 

 

Quadro  90 - Quadro Resumo do Programa de Comunicação e Participação Social 

 

4.4. PROGRAMA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL (PEA) 

 

4.4.1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 

 Quando um novo empreendimento se insere em uma localidade é comum surgirem 

situações de conflito, muitas vezes decorrente de insegurança e desconhecimento acerca 

do empreendimento e de seus impactos ambientais. Este processo muitas vezes se inicia a 

partir da instalação de infraestruturas e do aumento do número de trabalhadores 

relacionados ao período de obras.  

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa de 
Comunicação 
e 
Participação 
Social (PCPS) 

Implantar canais oficiais de 
divulgação das atividades do 
empreendimento e um 
sistema interativo com os 
grupos de interesse e 
instituições, visando o 
nivelamento e a 
democratização das 
informações, possibilitando o 
envolvimento e a participação 
do público a que as ações se 
destinam. 

População residente 
das comunidades de 
Tubarão I e II, todos 
integrantes da AID e 
AII. 

Estende-se por 
todo o periodo 
de instalação do 
empreendimento 

Empreendedor  

Equipe 
Técnica 

 Engenheiro e Assistente Social  
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 Portanto, é fundamental que os públicos-alvo participantes deste programa 

(população local, empreendedor e trabalhadores da obra) conheçam e compreendam os 

diversos elementos que compõem o ambiente em que o empreendimento está sendo 

instalado e as consequências da instalação do empreendimento neste local. Pois, tal 

compreensão possibilitará o entendimento da necessidade de um relacionamento mais 

harmonioso entre os envolvidos. 

 Para que este processo ocorra por parte dos diversos públicos-alvo deste programa 

é imprescindível, entre outras medidas, a realização de algumas atividades educativas. 

Neste contexto, então, faz-se necessário à realização de um Programa de Educação 

Ambiental – PEA, que coordene estas atividades educativas e execute as demais ações 

necessárias à realização destas atividades.  

 As ações do PEA deverão estar em consonância com a Política Nacional de 

Educação Ambiental (Lei 9.795/99), que foi formulada, de acordo com as diretrizes gerais 

estabelecidas para a Educação Ambiental, nos diversos encontros de especialistas 

internacionais (Conferência de Estocolmo, 1972; Seminário de Jammi-Finlândia, 1974; Carta 

de Belgrado, 1975; Conferência de Tbilisi, 1977; Congresso de Moscou, em 1987; CNUMAD, 

Rio, 1992). Conforme os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s, 1998:181):  

  

“todas as recomendações, decisões e tratados internacionais sobre o tema 

evidenciam a importância atribuída por lideranças de todo o mundo para a 

Educação Ambiental como meio indispensável para conseguir criar e aplicar 

formas cada vez mais sustentáveis de interação sociedade/natureza e soluções 

para os problemas ambientais”. 

 

  Registra-se que o artigo 3º da Lei 9.795/99, que institui a Política Nacional de 

Educação Ambiental (PNEA), em seu inciso V, define que fica incumbido:  

  

 “às empresas, entidades de classe, instituições públicas e privadas, promover 

programas destinados à capacitação dos trabalhadores, visando à melhoria e ao 

controle efetivo sobre o ambiente de trabalho, bem como sobre as repercussões 

do processo produtivo no meio ambiente”.  
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 Desta forma, este programa visa atender as medidas potencializadoras e 

mitigadoras de alguns dos impactos identificados neste estudo e, ainda, por se tratar de um 

empreendimento relacionado à logística de transferência de resíduos sólidos, o PEA focará 

também suas ações na realidade deste tema para os municípios integrantes da RM de 

Patos-PB.  

 Torna-se oportuno a execução de um PEA para apresentar à população afetada, os 

resultados encontrados no estudo, bem como os impactos ambientais e os respectivos 

programas ambientais referentes ao empreendimento aqui proposto. 

 Com isso, a Educação Ambiental estará estabelecida e calcada na realidade local, 

contemplando os componentes ambientais locais e o próprio empreendimento em 

questão.  

 

4.4.2. OBJETIVOS 

 

 Este PEA tem como objetivo geral despertar a consciência dos seus públicos-alvo 

sobre os aspectos do meio ambiente (natural, rural e urbano), considerando a importância 

do patrimônio natural e humano da região onde o empreendimento está inserido. 

 No entanto, há objetivos específicos para cada um dos grupos sociais que compõem 

os públicos-alvo deste programa. Em razão desta diferenciação, os objetivos específicos 

são apresentados abaixo, segundo cada categoria de público-alvo a ser atendida pelo 

programa.  

 Para trabalhadores da obra e funcionários do empreendimento:  

 Disponibilizar as informações sobre as características ambientais da região e os princípios 

do desenvolvimento sustentável;  

 Sensibilizar e levar conhecimento sobre as ações geradoras de impactos e as 

medidas de prevenção durante a implantação do empreendimento;  

 Discutir a importância da manutenção e melhoria das condições ambientais da 

região e sua importância para a operação do empreendimento;  

 Discutir a importância do Equipamento de Proteção Individual, bem como 

apresentar procedimentos de utilização;  
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 Apresentar procedimentos de trabalho mais adequados para a conservação 

ambiental, previstos na legislação específica;  

 Discutir acordos de convivência com a comunidade do entorno e formas de 

minimizar os incômodos às mesmas.  

  

 Para a comunidade em geral:  

  

 Disponibilizar para a população informações relativas às características 

ambientais da região e os princípios do desenvolvimento sustentável, ressaltando 

os conceitos de mananciais e meio ambiente urbano (artificial);  

 Apresentar os demais Programas Ambientais a serem desenvolvidos e as ações e 

monitoramento em curso e previstos;  

 Alcançar com as ações do PEA a população da área da implantação.  

 

4.4.3. META 

 

 Realizar no mínimo uma ação de educação ambiental com a população residente ou 

trabalhadora da área e palestra ou curso durante a etapa de instalação com os 

trabalhadores e funcionários do empreendimento.  

 

4.4.4. PÚBLICO-ALVO 

 

 População residente e trabalhadora da Área da implantação, Operários e 

Funcionários do empreendimento.  

 

4.4.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS) 

 

As principais ações previstas para se atingir os objetivos propostos são as seguintes:  

  

 Realização de reuniões com representantes do público-alvo;  

 Cadastramento e seleção das pessoas a serem atendidas pelo programa;  
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 Incorporação do programa na estrutura do empreendimento e envolvimento das 

empreiteiras contratadas para serviços auxiliares da obra;  

 Elaboração de um plano de ação, definindo objetivos, métodos e estratégias de 

estruturação do programa de educação ambiental;  

 Contratação, treinamento e capacitação de profissionais a serem incumbidos de 

desenvolver o programa;  

 Fiscalização e correção de procedimentos rotineiros da obra, a fim de se evitar 

problemas ambientais;  

 Elaboração de cronograma, definição do conteúdo e realização de atividades 

educativas com a mão-de-obra envolvida no empreendimento, ressaltando as 

principais características ambientais da região e as práticas mais adequadas 

ambientalmente para o desenvolvimento das atividades profissionais de cada 

segmento de trabalhadores;  

 Elaboração de cronograma, definição do conteúdo e realização de ações 

educativas a serem desenvolvidos junto às comunidades do entorno;  

 Preparação de materiais didáticos, como cartilhas, folders, vídeos e banners; que 

contemplem a temática ambiental proposta no programa e auxiliem nas 

campanhas educativas;  

 

4.4.6. INDICADORES 

 

 Quantidade de ações para cada público-alvo.  

 

4.4.7. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS 

 

 A equipe executora do Programa de Educação Ambiental poderá ser formada por: 

biólogos, arquitetos, geógrafos, geólogos, engenheiros, gestor ambiental ou ecólogo. É 

necessário coordenador de nível pleno com experiência em educação ambiental e 01 

profissional (júnior) de nível superior, com experiência em educação ambiental. 

 Os trabalhos de editoração e ilustração dos materiais didáticos deverão ser 

executados por equipe profissional especializada.  
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4.4.8. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS 

 

 Não existem requisitos a serem cumpridos. No entanto, devem-se seguir as 

diretrizes apresentadas na Política Nacional de Educação Ambiental (Lei 9.795/99) e da 

Politica Municipal de Educação, Lei N0 1258 de 2015.    

 

4.4.9. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS 

 

 Este programa relaciona-se com o Programa de Comunicação e Participação Social 

uma vez que prevê ações que atuem com a população afetada pelo empreendimento.   

 

4.4.10.  ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 Deve atuar nas etapas de Planejamento e Instalação do empreendimento.  

  

4.4.11.   CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 O programa deverá ser iniciado preferencialmente após a obtenção da Licença de 

operação (LO) e desenvolver-se durante a operação do empreendimento.  

 

4.4.12.   RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 Este programa é de responsabilidade do empreendedor, cabendo a ele organizar e 

coordenar a equipe técnica responsável.  

  

4.4.13.   SISTEMAS DE REGISTRO  

  

 Dentro do período compreendido entre o início do programa e o fim da instalação 

do empreendimento, deve ser produzido um relatório bimestral das ações realizadas por 

este programa para acompanhamento das atividades e para controle do cronograma. 
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Quadro  91 - Quadro Resumo do Programa de Educação Ambiental 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa 
de Educação 
Ambiental 
(PEA) 

Despertar a consciência dos 
seus públicos-alvo sobre os 
aspectos do meio ambiente 
(natural, rural e urbano), 
considerando a importância 
do patrimônio natural e 
humano da região onde o 
empreendimento está 
inserido. 

População residente e 
trabalhadora da Área 
da implantação, 
Operários e 
Funcionários do 
empreendimento.  

Estende-se 
durante a fase de 
operação do 
empreendimento. 

Empreendedor  

Equipe 
Técnica 

  Engenheiro e Engenheiro Ambiental  

 

 

4.5. PROGRAMA DE TRATAMENTO PAISAGÍSTICO  

  

4.5.1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

  

 Por se tratar de um centro de tratamento de resíduos, unidade que compõe a cadeia 

logística de resíduos sólidos, e cuja operação está vinculada à movimentação diária de 

resíduos a serem dispostos em células de resíduos, de antemão o empreendimento tende a 

não ter uma aceitação positiva pela população do entorno.   

 No levantamento de campo surgiram por parte de alguns moradores da ADA 

considerações acerca do terreno previsto para o empreendimento, indicando pontos 

positivos e negativos da condição atual do local. Foi apontado que este representa uma 

área verde para a região, promovendo benefícios ao meio natural, a titulo da implantação 

de uma área de reserva Legal, com 5,60 Ha, que representa 20% da área total e uma área 

de compensação ambiental ou de reposição florestal de 0,5 Há, o que tende a melhorar a 

qualidade do ar da área do entrono do empreendimento. 

 Além disso, dentre os impactos potenciais a serem causados e/ou intensificados, 

ocorrerá a alteração da paisagem local em função da implantação das edificações e 

estruturas operacionais da CTR, incluindo a supressão de parte da vegetação existente.  
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 Desta forma, entende-se que é de fundamental importância que as futuras 

instalações da CTR apresentem arquitetura e tratamento paisagístico que promovam a 

harmonia estética de suas instalações com a grande área verde (restante do terreno).   

 Por outro lado, o terreno hoje não apresenta qualidade ambiental e manutenção 

paisagística adequadas, portanto é de grande importância que o empreendimento venha 

melhorar tais questões, de forma a integrar suas futuras instalações à paisagem local que 

deverá ser restaurada. Por conseguinte, entende-se que além de gerar melhoria estética e 

ambiental para o local e entorno, o empreendimento amplificaria seu potencial de 

aceitação pela população.  

  

4.5.2. OBJETIVOS  

  

 O presente Programa tem como principais objetivos:  

  

 Orientar a implantação e a manutenção do projeto de paisagismo;  

 Melhorar a qualidade estética e ambiental do terreno;  

 Minimizar os impactos visuais das futuras instalações da CTR, integrando-as à 

paisagem local;  

 Promover a harmonia estética entre empreendimento e o contexto do terreno 

em que se insere;  

 Influenciar na aceitação do empreendimento pela população do entorno;  

 Promover a locação de estruturas de forma a não se esquecer de aspectos 

como interação com a população e segurança.  

  

4.5.3. METAS  

  

 As principais metas do Programa são promover a correta manutenção dos jardins, 

áreas verdes, calçamentos e fachada do empreendimento.   

  

 

 



 

 253 

4.5.4. PÚBLICO ALVO  

  

 O presente programa tem como público-alvo as pessoas que apresentam uma 

relação direta ou indireta com o terreno alvo do empreendimento, incluindo os moradores 

e trabalhadores do entorno, bem como os futuros trabalhadores do CTR. 

  

4.5.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PRINCIPAIS ATIVIDADES)  

  

 Para a elaboração do Projeto de Tratamento Paisagístico, alguns elementos devem 

ser levados em conta, entre eles a vegetação, o solo (substrato), a morfologia do terreno, a 

água, os equipamentos, o mobiliário, a circulação, os passeios e a iluminação. 

 Ainda com relação ao solo, remenda-se avaliação prévia de suas características, por 

meio de coleta de amostras para análises no início das obras terraplanagem. Vale lembrar 

que componentes como a textura e cor podem ser indicadores de qualidade dos solos, 

influenciando em sua fertilidade e condições necessárias ao plantio. Comprovada a 

necessidade, correções do solo deverão ser realizadas, com atenção a critérios de 

preservação do meio ambiente.  

 A implantação da vegetação deve levar em conta a infraestrutura instalada, tanto a 

porção aérea quanto subterrânea. As raízes das plantas devem ficar distantes de canaletas 

e guias, e porções próximas a passeios não devem ser utilizadas árvores com raízes 

agressivas.   

 Os solos devem ser recobertos por algum tipo de forração, seja por gramíneas ou 

forração propriamente dita, a fim de protegê-lo contra ações de intemperismo físico. Após 

a etapa de avaliação preliminar da área deve ser desenvolvido o Projeto Paisagístico, que 

deverá considerar algumas características apresentadas a seguir. 

 Os exemplares arbóreos existentes no terreno e que serão preservados deverão ser 

incorporados ao Projeto de Paisagismo, bem como parte das mudas advindas do plantio 

compensatório. Estas ações deverão ter em vista o plano de manejo arbóreo proposto pelo 

empreendedor e aceito pelo órgão ambiental ou sugerido de outra forma pela OEMA. 

 Deverá ser empregado plantio heterogêneo, levando-se em conta o porte e 

características ecológicas das espécies de árvores a serem plantadas, tais como presença de 

folhas decíduas e perenes, tipologias de frutos (secos e carnosos), flores vistosas 
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(importância alimentar para insetos, aves e morcegos), diferentes épocas de floração e 

aspectos sucessionais das espécies (tais como pioneiras, secundárias iniciais e tardias, 

climáticas).  

 A vegetação implantada deve ser um elemento estruturador das áreas livres do 

futuro CTR de São José do Bonfim, de modo a auxiliar na organização e delimitação dos 

diferentes usos das áreas externas. Além disso, os espaços livres, constituídos por volumes, 

cores e implantações das edificações devem ser atribuídos de qualidade estética e 

preocupação ambiental. Dessa forma espera-se que a vegetação não gere conflitos com as 

edificações e que as integre ao contexto da paisagem.  

 Para isso, a orientação solar deverá ser analisada, de forma a minimizar a insolação 

em excesso (posições norte e oeste), e não obstrução de áreas de menor insolação (sul e 

leste). O modo de crescimento das raízes, a forma e a dimensão final das copas das árvores 

devem auxiliar na escolha das espécies. Em função das dimensões das áreas a serem 

plantadas, as árvores a serem escolhidas poderão influenciar na percepção do espaço. Além 

disso, outras características das edificações e dos espaços existentes deverão influenciar na 

escolha das espécies: em áreas onde apresentem circulação de veículos e/ou 

estacionamentos, evitar a utilização de espécies que apresentem frutos, flores e estruturas 

vegetativas que possam causar danos, não devem ser utilizadas árvores caducifólias 

próximas a calhas, plantas higrófilas não são indicadas para plantios próximos a 

canalizações, entre outros. 

 As linhas de plantio das árvores deverão seguir as leiras originais do terreno, se for 

necessário. No que diz respeito ao adensamento dos plantios, eles podem apresentar alta 

ou baixa densidade. Os plantios mais adensados são indicados para áreas suscetíveis à 

erosão e com necessidade de rápida cobertura, controle de gramíneas invasoras ou 

indesejáveis e redução de manutenção, resultando em maior custo para a implantação, 

porém menor para manutenção. Por outro lado, os plantios de baixa densidade apresentam 

resultados mais tardios, acarretam maior custo de manutenção, entretanto menor para 

implantação. Deverá ser implantado um sistema de irrigação dos ajardinamentos e mudas 

plantadas, caso não haja infraestrutura para atender a este aspecto.  

 Deverá ser prevista a manutenção dos espécimes arbóreos plantados, bem como de 

toda a vegetação a ser implantada nos ajardinamentos. As porções do terreno livres de 

edificações da CTR e que receberão plantios compensatórios previstos no Programa de 
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Reposição da Vegetação, deverão ser alvos de manutenção periódica, no que diz respeito à 

limpeza e controle de espécies vegetais indesejáveis, além da condução das mudas. Tais 

ações deverão perdurar durante a fase de operação do empreendimento e, portanto, 

poderão ser incorporadas a este programa. Desta forma, a manutenção da vegetação das 

novas áreas ajardinadas e da antiga área verde do terreno fica atribuída ao Programa de 

Tratamento Paisagístico.  

  Com relação aos aspectos de acessibilidade e de segurança locais, é de grande 

importância que a implantação de iluminação propicie aumento da visibilidade dos acessos, 

permitindo melhora nas condições de vigilância e utilização do espaço externo. Os pontos 

de luz devem ser otimizados tendo como base os acessos e áreas de circulação. Atenção 

também deverá ser dada à grande área restante do terreno onde não haverá implantação 

de novas edificações.  

 Para a realização dos plantios e outros manejos na vegetação, o Programa de 

Recomposição da Vegetação deverá subsidiar o presente programa, além de manuais 

técnicos e trabalhos científicos.   

  

4.5.6. INDICADORES AMBIENTAIS  

  

 Qualidade ambiental na área do empreendimento: ausência de processos 

erosivos, relação de área construída/área com tratamento paisagístico ou área 

permeável; minimização de temperatura ambiente em relação às áreas 

construídas;  

 Análise da percepção de trabalhadores e prestadores de serviço sobre a 

qualidade ambiental do local;  

 Quantidade de reclamações registradas acerca da manutenção das áreas 

verdes do empreendimento;  

 Índice de quantas espécies arbóreas plantadas precisam de substituição ao fim 

de 1 ano.  
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4.5.7. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

  

 Um coordenador com experiência em trabalhos de planejamento e desenho 

paisagístico e áreas verdes, com respectiva equipe de trabalhadores para a implantação do 

projeto paisagístico, de uma a três técnicos de campo. Contratação de equipe técnica de 

paisagismo para a manutenção das áreas ajardinadas e empresa especializada para 

execução dos plantios.  

 Este programa deve ser implantado conjuntamente com o Programa de 

Recomposição da Vegetação, portanto a equipe pode ser integrada entre os dois 

programas. A SUDEMA deverá indicar o local da compensação florestal. 

  

4.5.8. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS  

  

 No que diz respeito ao requisitos Legais do município de São José do Bonfim, deve 

ser observado o que ele trata sobre as zonas especiais de preservação.  

 

4.5.9. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  

  

 O Projeto Executivo das Obras do empreendimento deverá ser consultado para o 

planejamento adequado do Projeto Paisagístico.  

 De forma a incorporar maior qualidade ambiental ao tratamento paisagístico do 

terreno pela indicação de árvores a serem preservadas, cortadas, transplantadas e mudas a 

serem plantadas, incluindo procedimentos e ações a serem realizados, o Programa de 

Reposição Vegetal (PRV) deverá subsidiar o presente Programa.  

  

4.5.10. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 O presente programa deve ser executado na fase de planejamento, de instalação e 

de operação do CTR.  
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4.5.11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 O Programa deve ter início na fase de planejamento do empreendimento, pois o 

mesmo apresenta orientações gerais relativas à elaboração e à consolidação do projeto 

executivo paisagístico. Além disso, ele deve avançar para a fase de instalação, subsidiando 

a implantação de áreas ajardinadas, as ações preparatórias, os plantios e tratos culturais a 

serem realizados. Ademais, o Programa se estende por toda a fase de operação da CTR, 

pois há orientação das ações de manutenção das novas áreas ajardinadas e do restante da 

vegetação do terreno.  

  

4.5.12. RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 Como responsável pelo presente programa tem-se o empreendedor ECOFORTE, 

incluindo de forma compartilhada as empresas terceirizadas que executarão os tratos 

paisagísticos previstos, incluindo a manutenção das áreas verdes e arborização.  

 

4.5.13. SISTEMAS DE REGISTROS 

 Inventário fotográfico alimentado periodicamente e relatório de execução do 

projeto.  

Quadro  92 - Quadro Resumo do Programa de Tratamento Paisagístico 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa de 
Tratamento 
Paisagístico 

  Orientar a implantação e 
a manutenção do projeto 
de paisagismo; Melhorar a 
qualidade estética e 
ambiental do terreno; 
Minimizar os impactos 
visuais das futuras 
instalações da CTR,  
Influenciar na aceitação do 
empreendimento pela 
população do entorno.  

Pessoas que 
apresentam uma 
relação direta ou 
indireta com o 
terreno alvo do 
empreendiment
o, incluindo os 
moradores e 
trabalhadores do 
entorno, bem 
como os futuros 
trabalhadores do 
CTR. 

O presente 
programa deve ser 
executado na fase 
de instalação e de 
operação do CTR.  

Empreendedor, 
incluindo de forma 
compartilhada as 
empresas 
terceirizadas que 
executarão os tratos 
paisagísticos 
previstos, incluindo 
a manutenção das 
áreas verdes e 
arborização.  

 

Equipe Técnica  Engenheiro e Engenheiro Florestal  
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4.6. PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS (PGR) 

  

4.6.1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

  

 A construção do CTR de São José do Bonfim implica na execução de diversas 

atividades geradoras de resíduos sólidos diversos, que por sua vez necessitam da adoção de 

medidas com vistas à minimização e controle da poluição, de modo a evitar possíveis 

malefícios ou inconvenientes à saúde, ao bem-estar público e ao meio ambiente.  

 Uma vez que os resíduos gerados podem ocasionar danos ao meio ambiente, ou 

mesmo desperdício de material que poderia ser reciclado, faz-se necessária a implantação 

de um programa de gerenciamento dos resíduos sólidos, de modo a definir procedimentos 

e instruções voltados à correta segregação, coleta, classificação, acondicionamento, 

armazenamento, transporte, reutilização, reciclagem, tratamento e disposição final dos 

mesmos.  

 No que tange ao período de operação, as atividades eminentes ao escopo do 

empreendimento, tais como transporte e armazenamento temporário de Resíduos Sólidos 

Domiciliares (RDO), demandam o monitoramento das estruturas envolvidas neste 

translado, a fim de conter os inconvenientes correlacionados a resíduos sólidos, já 

mencionados nesta breve apresentação.  

 Destaca-se, no entanto, que o registro de entrada e saída de resíduos do CTR, 

contemplando, dentre outras informações, nome da empresa, placa do veículo 

transportador, informações sobre o gerador/destino (setor/aterro) final do resíduo, 

características e classe do resíduo, carga (peso) e data e hora entrada/ saída, é monitorado 

pelo Sistema Informatizado de Fiscalização dos Serviços de Coleta de Resíduos. 

  

4.6.2. OBJETIVOS  

  

 O objetivo geral deste Programa, é implementar um sistema de gestão e supervisão 

ambiental que vise minimizar e mitigar os possíveis impactos ambientais causados pela 

geração e armazenamento de resíduos, na fase de implantação e operação, assegurando 
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que a menor quantidade possível seja gerada durante a construção do empreendimento, 

bem como ao longo da sua vida útil.   

 São objetivos específicos do presente programa:  

  

 Classificar todos os resíduos previstos, para as fases de instalação do 

empreendimento, indicando as principais fontes;  

 Descrever as técnicas existentes a serem implantadas para o armazenamento, 

tratamento e disposição final dos diferentes tipos de resíduos sólidos 

caracterizados para o empreendimento;  

 Manejar os resíduos durante as obras, conforme as especificações do 

Programa;  

 Incluir, no treinamento ambiental dos trabalhadores, os aspectos de 

segregação e manejo de resíduos;  

 Registrar todos os processos de cada resíduo, desde a sua geração até a 

destinação final.  

  

4.6.3. METAS  

  

 A principal meta a ser atingida é o cumprimento da legislação ambiental estadual e 

municipal vigentes, no tocante ao gerenciamento dos resíduos.   

  

4.6.4. PÚBLICO ALVO  

  

 O público-alvo do Programa envolve as empreiteiras e os trabalhadores envolvidos 

nas obras civis de instalação.  

  

4.6.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  

  

 No tocante a Geração de resíduos sólidos, seja na fase de instalação ou operação, o 

gerenciamento deverá atender às seguintes premissas básicas:  
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 Redução: substituição dos materiais utilizados, alterações tecnológicas, 

mudanças nos procedimentos, de modo a reduzir a geração de resíduos;  

 Reutilização: substituição de itens descartáveis por reutilizáveis, tais como 

baterias recarregáveis, de modo a evitar a geração de resíduos e custos com 

sua disposição;  

 Reciclagem: reuso ou reutilização de resíduos, que não puderem ser reduzidos 

na fonte, cujos constituintes apresentam valor econômico e tragam vantagens 

como: conservação dos recursos naturais, redução na quantidade de resíduos 

lançados no meio ambiente, fonte de renda adicional, redução de custos com 

transporte, tratamento e disposição final dos resíduos.  

  

 Os geradores dos resíduos deverão ter como objetivo prioritário a não geração de 

resíduos e, secundariamente, a redução, a reutilização, a reciclagem e, por fim, a 

destinação final dos mesmos. 

 O gerador deverá garantir o confinamento dos resíduos após a geração, até a etapa 

de coleta e transporte, assegurando, em todos os casos em que sejam possíveis as 

condições de reutilização e de envio para reciclagem.  

 Os materiais passíveis de reciclagem que apresentarem qualquer tipo de 

contaminação, não deverão ser enviados às empresas recicladoras, a menos que lhes seja 

aplicado um processo de descontaminação viabilizando seu envio à reciclagem, caso 

contrário esses materiais deverão ser destinados de maneira adequada.  

 A empreiteira contratada deverá elaborar um Programa de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS), considerando os tipos, quantidades de resíduos da geração até a 

destinação final. 

 Deverá ainda adotar um programa de ordem, arrumação, limpeza, manutenção e 

higienização das instalações do canteiro de obra e frentes de serviço, especificando e 

qualificando a equipe dedicada exclusivamente para essas atividades, além de implantar 

uma rotina de minimização da geração de resíduos.  
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 Identificação dos Pontos de Geração de Resíduos  

  

 São apresentados a seguir os principais pontos previstos para geração de resíduos 

sólidos:  

  

 Refeitório: composto por restos de alimentos e embalagens com matéria 

orgânica;  

 Varrição: composto por resíduos sólidos provenientes da varrição de 

acessos, áreas operacionais, etc.;  

 Escritórios e almoxarifados: resíduos de papel, papelão e plástico das 

mais diversas origens, isentos de contaminação por produtos químicos ou 

matéria orgânica;  

  

 Classificação dos Resíduos   

  

 A classificação dos resíduos será efetuada de acordo com as seguintes normas:  

  

 ABNT NBR 10.004/04 - classifica os resíduos sólidos quanto aos seus 

riscos potenciais ao meio ambiente e à saúde pública;  

 Resolução CONAMA 307/02 – Estabelece diretrizes, critérios e 

procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil, bem como 

sua classificação;  

 Resolução CONAMA 358/05 – classifica os resíduos sólidos dos serviços 

de saúde.  

  

 Os resíduos deverão ser identificados, coletados e segregados, de acordo com a sua 

classificação, conforme estipulada na norma da ABNT NBR 10.004/2004 e nas Resoluções 

CONAMA n° 307/02 e n° 348/04.  
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 Manuseio dos Resíduos   

  

 Todo manuseio envolvendo resíduos deverá ser realizado por pessoal devidamente 

treinado e qualificado de acordo com a função desenvolvida, sendo necessária a utilização 

de alguns Equipamentos de Proteção Individual - EPI´s adequados às tarefas realizadas. De 

um modo geral os EPI´s de uso obrigatório consistem em:   

  

 Luvas de PVC, impermeáveis, resistentes, antiderrapantes, 

preferencialmente de cano longo e em cores claras;  

 Botas de PVC, impermeáveis, resistentes, com solado antiderrapante, 

cano curto, de cores claras;  

 Óculos de proteção;  

 Máscara respiratória para manuseio de resíduos com potencial de 

geração particulados.  

  

 Segregação  

  

 Esta etapa consiste em segregar os resíduos levando em consideração a 

compatibilidade química entre os mesmos, de modo a evitar reações indesejáveis que 

resultem em consequências adversas ao homem, como por exemplo: geração de calor, 

fogo ou explosão, geração de fumos e gases tóxicos, geração de gases inflamáveis e 

volatilização de substâncias tóxicas ou inflamáveis.   

 Os resíduos gerados na obra e em suas atividades de apoio serão recolhidos 

diariamente e segregados de acordo com as classes a que pertencem, segundo a NBR 

10.004/2004 e a Resolução CONAMA 307/02, alterada pela Resolução CONAMA 348/04. 

 Os coletores dispostos nos canteiros de obra deverão estar em conformidade com o 

código de cores preconizado na Resolução CONAMA 275/01, utilizando-se dispositivos tais 

como: bombonas plásticas, tambores metálicos, big-bags, baias de madeira e caçambas 

estacionárias, revestidos com sacos de ráfia ou de lixo simples, devidamente etiquetados e 

identificados.  
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 Os resíduos de pilhas, baterias e embalagens de produtos químicos, serão 

segregados à parte dos demais resíduos.   

 Após a segregação, os resíduos serão transferidos para os respectivos pontos de 

armazenamento, respeitando a compatibilidade entre produtos.   

  

 Acondicionamento  

  

 O acondicionamento do resíduo consiste do local físico onde ele será depositado, 

enquanto aguarda uma destinação adequada. 

 A forma de acondicionamento deverá ser compatível com o armazenamento, 

transporte e disposição final a fim de evitar vazamentos e emanação de vapores 

prejudiciais às pessoas e ao meio ambiente.  

 Todo resíduo deve ser acondicionado de maneira segura e devidamente identificado 

quanto a sua natureza, grau de risco, volume, origem e outras orientações específicas.  

 Todo o resíduo que classificado como perigoso, deverá ser acondicionado conforme 

NBR 11.564 da ABNT - Embalagem de Produtos Perigosos - Classes 1, 3, 4, 5, 6, 8 e 9 - 

requisitos e métodos de ensaio e Resoluções da ANTT 420/04, 701/04 e 1644/06, nos 

capítulos respectivos a embalagens.  

 Sua disposição deve ser realizada em áreas cobertas, bem ventiladas, e os 

recipientes colocados em base de concreto, em área contida, de modo a impedir a 

lixiviação e percolação de substâncias para o solo e água subterrânea.  

 As embalagens utilizadas para acondicionamento de resíduos químicos perigosos 

devem ser devidamente etiquetadas e conter informações como: nome do resíduo, 

características, área geradora, forma de manuseio, procedimentos de emergência, etc.   

 Os contêineres, tambores e/ou bombonas destinadas ao acondicionamento dos 

resíduos devem obedecer aos seguintes critérios:  

  

 Ser constituídos de material rígido com cantos arredondados, de forma a 

não permitir o vazamento de líquidos ou outros resíduos;  

 Apresentar resistência física a pequenos choques,   

 Ser de material compatível ao resíduo que nele será depositado;  
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 Ser compatível ao equipamento de transporte em termos de forma, 

volume e peso, a fim de evitar acidentes durante seu transporte;  

 Possuir tampas articuladas ao próprio equipamento, garantindo sua 

completa vedação;  

 Apresentar boas condições de uso, sem ferrugem acentuada nem 

defeitos estruturais aparentes;  

 Permanecer sempre fechados, exceto por ocasião da manipulação dos 

resíduos, seja na adição ou remoção;  

 Evitar a abertura, manuseio ou armazenamento inseguro de contêineres 

contendo resíduos perigosos (classe I), a fim de evitar vazamento do 

resíduo, rompimento ou dano ao recipiente;  

 Utilização de EPIs por pessoal responsável por operações de 

transferência, armazenamento, adição, retirada, abertura e fechamento 

de recipientes contendo resíduos corrosivos, tóxicos ou nocivos ao 

homem;  

 Identificação anexa a cada recipiente, colada de forma a resistir à 

manipulação do resíduo, ou à eventuais intempéries durante seu envio ao 

armazenamento.  

  

 Coleta dos resíduos  

  

 A coleta de resíduos deve ser realiza de maneira adequada, conforme a Norma da 

ABNT NBR 13.463/95 - Coleta de Resíduos Sólidos, de modo a facilitar os processos de 

armazenamento, tratamento e disposição final dos resíduos.  

 A coleta deverá ser feita diariamente junto às áreas geradoras de resíduos, sendo 

estes dispostos em coletores adequados, disponibilizados de modo a propiciar comodidade 

ao usuário e facilidade na remoção de seu conteúdo.   

 Os resíduos de construção civil classificados como A, B e C deverão ser coletados em 

recipientes apropriados, claramente identificados, situados no canteiro de obras, nas 

frentes de serviço e embarcações, de onde deverão ser removidos diariamente para 

disposição em recipientes maiores, dispostos em local adequado, enquanto aguarda rua 

remoção para transporte.  
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 Transporte dos resíduos  

  

 Todo transporte de resíduo só deve ser executado com o prévio conhecimento dos 

riscos e características de manuseio dos mesmos.  

 Todo resíduo que tiver de ser disposto fora do local onde foi gerado, terá de ser 

transportado seguindo normas de segurança; a fim de garantir a proteção ao meio 

ambiente e à saúde pública:  

  

 NBR 13221/94 - Transporte de Resíduos - Procedimento;  

 NBR 7500/2000 - identificação para o transporte terrestre, manuseio, 

movimentação e armazenamento de produtos. Trata dos símbolos de 

risco e manuseio para o transporte e armazenamento de materiais.  

  

 Disposição final dos resíduos  

  

 Para os resíduos cuja única alternativa é sua correta disposição, o responsável pelo 

gerenciamento de resíduos das obras, em conjunto com a área geradora envolvida, deverá 

avaliar a melhor forma de descarte, que por sua vez dependerá do tipo de resíduo e das 

disponibilidades regionais para o descarte.  

 A contratada deverá possuir as devidas licenças e/ou autorização para a disposição 

final adequada dos resíduos de construção civil.  

 As empresas receptoras do resíduo, responsáveis por sua destinação final ou 

tratamento, deverão fornecer ao responsável pelo gerenciamento dos resíduos da obra, o 

Certificado de Recebimento, Tratamento ou Destino Final dado ao resíduo, bem como uma 

cópia da autorização de recebimento do resíduo, emitido pelo órgão ambiental 

competente, quando o resíduo for destinado para outros Estados.   

  

 Controle  

  

 A geração, o recebimento e a disposição final dos resíduos devem ser controlados 

através da emissão Manifesto de Resíduos. 
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 No tocante ao CTR – Aterro Sanitário de Sào José do Bonfim, na fase de operação, o 

gerenciamento deverá atender às seguintes premissas básicas:  

  

 Implantação de Sistema de Drenagem e Remoção de Líquidos Percolados, 

contemplando coleta para amostragem semestral dos percolados, a fim de 

verificar constantemente o enquadramento destes na legislação vigente;  

 Inspeção semanal de rachaduras e demais avarias físicas no fosso de recepção 

de resíduos e tanque de armazenamento dos efluentes correspondentes, 

contemplando controle de registro;  

 Desinfecção da área de descarga e carga de resíduos semanalmente;  

 Controle diário do qualitativo dos resíduos receptados pelo empreendimento, 

por meio de inspeção visual no ponto de descarga. Caso seja detectado algum 

resíduo não conforme, deverá ser realizada comunicação à fiscalização e ao 

respectivo encarregado, para a avaliação do caso e definição das ações 

corretivas.   

 Treinamentos, no momento da admissão, da mão de obra atuante na fase de 

operação do empreendimento, a respeito dos resíduos que podem ser 

coletados.  

 

4.6.6. INDICADORES AMBIENTAIS  

  

 Os indicadores Ambientais do Prorgama de Gerenciamento de Resíduos estão 

relacionados ao cumprimento da legislação especifica, explanada no presente documento, 

quais sejam NBR 13221/94, 10.004/2004, 7500/2000, 11.564/02; ANTT 420/04, 701/04, 

1644/06 e CONAMA 307/02, 348/04, 275/01, 307/02.  

 Apontam-se, também como indicadores, as queixas dos transeuntes e população 

domiciliada nas imediações do empreendimento, a respeito da geração, 

acondicionamento, transporte, coleta e destinação dos resíduos sólidos gerados e 

armazenados na CTR.   
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4.6.7. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

 

 A equipe responsável pela execução desse programa deverá ser constituída de:  

  

 Engenheiro responsável pela unidade com formação em nível superior e 

experiência comprovada na área.   

 Estagiários de apoio ou controle por parte de instituição acadêmica com 

capacidade para realizar este relatório. 

  Considerando-se que o Gerenciamento dos Resíduos Sólidos é de responsabilidade 

do empreendedor e escopo principal do empreendimento, os recursos materiais 

correspondentes a este programa, já estão associados ao custo total previsto para a 

instalação da CTR.  

  

4.6.8. ATENDIMENTO E REQUISITOS LEGAIS E/OU PROGRAMAS  

  

 Apresentam-se os requisitos legais mínimos para esse programa:  

  

 CONAMA 313/2002 - Normatiza inventários de resíduos;  

 CONAMA 401/2008 – estabelece os limites máximos de chumbo, cádmio e 

mercúrio para pilhas e baterias comercializadas no território nacional e os 

critérios e padrões para o seu gerenciamento ambientalmente adequado, e dá 

outras providências;  

 CONAMA 275/01 - Código de Cores para os diferentes tipos de Resíduos;  

 CONAMA 307/02 - Diretrizes e Critérios para a Gestão de Resíduos Sólidos da 

Construção Civil;  

 CONAMA 313/02 - Inventário Nacional de Resíduos Sólidos Industriais;  

 CONAMA 358/05 - Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos 

dos serviços de saúde e dá outras providências.  

 NBR-7.229 - Projeto, construção E operação de sistemas de tanques sépticos;  

 NBR 10.004/04 - Classificação de Resíduos;  

 NBR 11.174 - normatiza o armazenamento de resíduos sólidos classe II e III;  
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 NBR 11.175: Incineração de resíduos sólidos perigosos;  

 NBR 12.235 - normatiza o armazenamento de resíduos sólidos perigosos;  

 NBR 12.807 - padroniza a terminologia de resíduos de serviços de saúde;  

 NBR 12.810 - Coleta de resíduos de serviços de saúde;  

 NBR 12.808 - normatiza a classificação de resíduos de serviços de saúde;  

 NBR 12.809 - padroniza o procedimento para manuseio de resíduos de serviços 

de saúde;  

 NBR 12.980 - Coleta, varrição e acondicionamento de resíduos sólidos;  

 NBR 13221 - Transporte de Resíduos - Procedimento;  

 NBR 13.463 - Coleta de resíduos sólidos;  

 NBR 15.112 - Resíduos da construção civil e resíduos volumosos - Áreas de 

Transferência e triagem - Diretrizes para projeto, implantação e operação;  

 NBR 15.113 - Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes - Aterros - 

Diretrizes para projeto, implantação e operação;  

 NBR 15.114 - Resíduos sólidos da construção civil - Áreas de reciclagem - 

Diretrizes para projeto implantação e operação;  

 NBR 15.115 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil - 

Execução de camadas de pavimentação - Procedimentos;  

 NBR 15.116:2004 - Agregados reciclados de resíduos sólidos da construção civil 

- Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função estrutural - 

Requisitos.   

  

4.6.9. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 O presente programa compreende a etapa de obras e operação do 

empreendimento.  

  

4.6.10.   CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 O cronograma de execução do Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos é 

concomitante ao cronograma do empreendimento. Desta forma, deverá ser incorporado 
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logo após a autorização das obras de instalação do Transferência, pelo órgão ambiental 

competente.   

  

4.6.11.   RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, incluindo de forma 

compartilhada as empresas terceirizadas que executarão das obras de instalação 

(construtoras).  

  

4.6.12.   SISTEMA DE REGISTRO  

 
 O acompanhamento deste Programa caberá ao empreendedor, através de 

fiscalização diária e de auditorias periódicas nas diferentes fases da obra, confirmando o 

cumprimento dos procedimentos apresentados no vigente Programa de Monitoramento, 

bem como no Plano de Ação a ser elaborado e ou seguido pela(s) empreiteira(s) que vier 

(em) a ser contratada(s).   

 Em ambos os casos, sugere-se livro de controle com registro de não conformidades, 

bem como relatórios mensais elaborados pelo supervisor ambiental com recolhimento 

Arrecadação de Responsabilidade Técnica.  

Quadro  93 - Quadro Resumo do Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Prorgama de 
Gerenciamento 
de Resíduos 
(PGR) 

Implementar um sistema de 
gestão e supervisão 
ambiental que vise 
minimizar e mitigar os 
possíveis impactos 
ambientais causados pela 
geração e armazenamento 
de resíduos, na fase de 
implantação e operação, 
assegurando que a menor 
quantidade possível seja 
gerada durante a construção 
do empreendimento, bem 
como ao longo da sua vida 
útil.   

Empreiteiras e os 
trabalhadores 
envolvidos nas obras 
civis de instalação. 

Compreende a 
etapa de obras e 
operação do 
empreendimento.  

Empreendedor, 
incluindo de 
forma 
compartilhada as 
empresas 
terceirizadas que 
executarão das 
obras de 
instalação 
(construtoras).  

 

Equipe Técnica  Engenheiro e Engenheiro Ambiental  
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4.7. PROGRAMA DE CONTROLE DE VETORES (PCV)  

  

4.7.1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

  

 O CTR tem como sua função básica a realização da transferência de resíduos 

domésticos coletados em caminhões de pequena capacidade volumétrica para veículos 

com alta capacidade volumétrica, o que possibilita a redução da quantidade de viagens do 

transporte do resíduo ao destino final.  

 Assim, haverá no CTR o armazenamento temporário dos resíduos domésticos, que 

são constituídos, principalmente, por matéria orgânica. Isto faz deste local, se não 

controlado, um ambiente propício à proliferação de algumas espécies da fauna 

sinantrópica, que ali encontram água, alimento e abrigo.  

 Entende-se por fauna sinantrópica os animais que vivem próximos às habitações 

aproveitando-se da disponibilidade de alimento e abrigo, ou aqueles animais que se 

adaptaram a viver junto ao homem, a despeito da vontade deste (CCZ, 2000). A Instrução 

Normativa IBAMA 141/ 2006 traz em seu Art.2º definições acerca da fauna sinantrópica, 

sendo:  

  

IV - fauna sinantrópica: populações animais de espécies silvestres nativas ou 

exóticas, que utilizam recursos de áreas antrópicas, de forma transitória em seu 

deslocamento, como via de passagem ou local de descanso; ou permanente, 

utilizando-as como área de vida;  

V - fauna sinantrópica nociva: fauna sinantrópica que interage de forma 

negativa com a população humana, causando-lhe transtornos significativos de 

ordem econômica ou ambiental, ou que represente riscos à saúde pública;  

  

 As espécies que representam riscos à saúde pública, ou seja, os exemplares da fauna 

sinantrópica nociva que sejam reservatórios de agentes etiológicos e que, então, podem 

atuar como vetores de doenças à população humana, são os alvos deste Programa 

Ambiental. Deste modo, os principais grupos que podem ser beneficiados no CTR de São 

José do Bonfim, e que deverão ser monitorados e controlados, são insetos, como 



 

 271 

mosquitos (Culicídeos), moscas (Muscídeos), baratas (Blatídeos), além de roedores da 

família Muridae. 

 Na etapa de implantação do CTR, decorrente do acúmulo de material de obras, 

restos de construções e resíduos gerados em refeitório, quando não corretamente 

gerenciado, também pode atrair parte da fauna sinantrópica de forma temporária.  

  

4.7.2. OBJETIVOS  

  

 O programa será desenvolvido com objetivo de inibir a ocorrência da fauna 

sinantrópica potencialmente vetora de doenças aos seres humanos, reduzindo-se os riscos 

à saúde pública, especialmente da comunidade do entorno do empreendimento.  

  

4.7.3. METAS  

  

 Evitar a presença e a proliferação de populações das espécies da fauna sinantrópica 

potencialmente vetora de doenças na área operacional do CTR.  

  

4.7.4. PÚBLICO-ALVO  

  

 As populações de espécies potencialmente vetoras serão controladas a fim de 

minimizar os riscos à saúde pública da população do entorno e dos trabalhadores do CTR.  

  

4.7.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  

  

 Para o desenvolvimento do programa são previstas as seguintes atividades:  

  

 Na fase de implantação, aplicar as ações de controle e fiscalização sobre 

organização do espaço de trabalho e de gestão de resíduos sólidos, dentro do 

Programa de Gestão Ambiental da Obra.  

 Consolidar o procedimento de lavagem e limpeza do galpão de Transferência e 

áreas externas.  
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 Evitar a permanência prolongada dos efluentes nas caixas de retenção, e de 

poças d’água no sistema de drenagem e nas escavações;  

 

 O monitoramento da fauna sinantrópica potencialmente vetora deverá ser 

executado com frequência semestral, por profissionais especialistas nos grupos alvo. Para o 

monitoramento deverão ser estabelecidos pontos de amostragem, de modo a cobrir toda a 

área do CTR, e a metodologia específica para avaliação dos grupos. Uma vez constatada a 

presença de vetores, deverão ser propostas as medidas de controle adequadas. A execução 

do monitoramento não deve coincidir com os serviços de dedetização e desratização na 

CTR.  

 

 Realizar ações de comunicação de prevenção e controle de fauna sinantrópica, 

e se houver proliferação de alguma espécie vetora, fazer campanha de controle 

também no entorno da CTR.  

  

4.7.6. INDICADORES AMBIENTAIS  

  

 São considerados indicadores a presença (abundância) /ausência de espécies da 

fauna sinantrópica potencialmente vetora de doenças: insetos (ou larvas de insetos) 

vetores, roedores, pombos, entre outros.  

  

4.7.7. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

  

 Para a execução do programa deverão ser contratadas empresas especializadas em 

controle de vetores e empresas que realizem o monitoramento da fauna sinantrópica 

potencialmente vetora, que possuam profissionais qualificados e com experiência no 

levantamento dos diferentes grupos da fauna sinantrópica.  

  

4.7.8. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS  
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 O programa deve ser executado em conformidade com a Instrução Normativa 

IBAMA 141/06, que regulamenta controle e o manejo ambiental da fauna sinantrópica 

nociva no país.    

  

4.7.9. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  

  

 O Programa de Controle de Vetores relaciona-se com o Programa de 

Monitoramento e de Minimização de Incômodos à Fauna, uma vez que as ações de 

monitoramento da fauna sinantrópica potencialmente vetora de doenças e da fauna, em 

geral, da área do CTR podem ser realizados conjuntamente, ou podem ter uma interface de 

troca de dados; 

 Relaciona-se com o Programa de Comunicação e Participação Social, na medida 

em que a população do entorno do empreendimento deve ser informada a respeito dos 

potenciais vetores, das medidas que devem tomar em suas casas para evitar sua 

proliferação, além das medidas que são tomadas para o controle dessa fauna nociva pelo 

CTR por meio do Programa em tela e dos resultados alcançados por este;  

 Relaciona-se ainda com os Programas de Controle de Odores, pois os odores 

provenientes dos resíduos, principalmente de matéria orgânica, podem atrair espécies da 

fauna sinantrópica; e com o Programa de Gerenciamento dos Resíduos, já que as 

estruturas antigas presentes na ADA podem abrigar espécies vetoras de doenças.  

  

4.7.10. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 Ocorrerá durante a fase de implantação e operação do empreendimento.  

  

4.7.11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 O programa ocorrerá durante a fase de implantação por meio das ações de 

Programa de Gestão Ambiental da Obra, com ações contínuas e periódicas de controle e 

fiscalização. Na fase de operação do empreendimento, com atividades nas frequências 

indicadas no quadro 94.  
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Quadro  94 - Frequência das Atividades 

Atividades  

 Frequência  

Diária 

Duas 

vezes por 

semana  

Semanal  Semestral  

Lavagem e limpeza do galpão de Transferência           

Desinfecção da área de descarga e armazenagem 

de recepção de resíduos  
        

Eliminar e monitorar fissuras e aberturas nos 

muros da estação  
        

Retirada dos efluentes nas caixas de retenção, e 

de poças d’água no sistema de drenagem e nas 

escavações.  

        

Vistoriar as áreas de carga e descarga do galpão, 

as caixas de retenção de efluentes, as caixas de 

inspeção das redes de esgotos e águas pluviais, a 

oficina mecânica e outras instalações (banheiros, 

refeitório)  

        

Supervisionar os serviços de limpeza e 

desinfecção das áreas de descarga e 

armazenagem de resíduos  

        

Contratar serviços de dedetização e desratização 

para todas as instalações do CTR 
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4.7.12. RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 O programa é de responsabilidade do empreendedor.  

 

4.7.13. SISTEMAS DE REGISTRO  

  

 Confecção de relatório semestral do monitoramento de fauna sinantrópica vetora 

na área do CTR de São José do Bonfim, contendo a análise dos dados e fotos. O relatório 

semestral deverá indicar também medidas de controle para eventuais constatações da 

presença/ proliferação de vetores.  

 

Quadro  95 - Quadro Resumo do Programa de Controle de Vetores 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa 
de Controle 
de Vetores 
(PCV) 

Inibir a ocorrência da fauna 
sinantrópica potencialmente vetora de 
doenças aos seres humanos, 
reduzindo-se os riscos à saúde pública, 
especialmente da comunidade do 
entorno do empreendimento.  

As populações 
de espécies 
potencialmente 
vetoras serão 
controladas a 
fim de 
minimizar os 
riscos à saúde 
pública da 
população do 
entorno e dos 
trabalhadores 
do CTR.  

Ocorrerá durante 
a fase de 
implantação e 
operação do 
empreendimento. 

Empreendedor  

Equipe 
Técnica 

 Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental  

 

4.8. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DA QUALIDADE DAS ÁGUAS 

SUBTERRÂNEAS  

  

4.8.1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

  

O monitoramento das águas subterrâneas e superficiais existentes na região do 

aterro sanitário de São José do Bonfim será desenvolvido a partir da coleta de amostras das 
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águas para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas, para verificar 

possíveis contaminações geradas pela operação do aterro.  

Considerando a existência de um risco inerente a qualquer obra civil de ocasionar 

contaminação nos recursos hídricos em sua área de influência, a existência de um programa 

de monitoramento da qualidade das águas se faz necessária para a identificação e 

quantificação dos possíveis contaminantes, antes que os mesmos causem danos de grande 

monta ao meio ambiente.  

 Considerando a análise ambiental preliminar realizada, observa-se uma pequena 

probabilidade de ocorrência de contaminação dos recursos hídricos subterrâneos em 

magnitude muito pequena, não se pode desconsiderar a ocorrência de eventuais 

interferências na qualidade das águas na região do empreendimento, principalmente na 

fase de instalação. Durante esta fase de construção, deve-se considerar a possibilidade de 

vazamentos de efluentes dos canteiros de obras e outras estruturas de apoio, bem como a 

maior vulnerabilidade dos solos (caminhos de percolação), em vista das obras de 

mobilização do material (Corte e aterro), a remoção da cobertura vegetal e a consequente 

remoção das barreiras físicas naturais do perfil.  

 Diante do exposto, além das medidas normalmente utilizadas para se evitar a 

contaminação das águas de subsuperfície, o monitoramento da qualidade das águas 

subterrâneas. 

 Neste sentido, as amostragens serão efetuadas num conjunto de poçosde 

monitoramento distribuídos estrategicamente, nas proximidades da área de disposição dos 

resíduos e efluentes (oferecendo subsídios para o diagnóstico da situação). 

 A localização estratégica e a construção racional dos poços de monitoramento, 

aliadas a métodos eficientes de coleta, acondicionamento e análise de amostras, permitem 

resultados bastante precisos sobre a influência do método de disposição dos resíduos e 

efluentes, na qualidade das águas subterrâneas.  

 

4.8.2. OBJETIVOS  

  

 O objetivo geral do presente programa é proceder a um reconhecimento das 

condições hidrogeológicas e hidroquímicas do local deste empreendimento e do aterro 
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sanitário, no sentido de identificar a existência de eventuais contaminações que 

demandem a necessidade de ações futuras.   

 Com relação aos objetivos específicos, busca-se monitorar as 

variações/interferências na qualidade das águas subterrâneas nas imediações das obras 

previstas para o CTR de São José do Bonfim, visando garantir conformidade aos 

parâmetros de qualidade da água estabelecidos pela Resolução CONAMA 396/08.  

   

4.8.3. META  

  

 Verificar alterações na qualidade dos recursos hídricos subterrâneos decorrentes da 

instalação do empreendimento (sistema integrado), em ao menos três poços de 

monitoramento no sitio de projeto, bem como contemplando relatórios sistemáticos sobre 

a qualidade da água nos pontos amostrados, correlacionando a parâmetros físico-químicos 

e bacteriológicos a legislação existente. 

  

4.8.4. PÚBLICO-ALVO  

  

 O público-alvo deste programa são trabalhadores envolvidos na implantação da 

operação do CTR de São José do Bonfim, a população residente nas localidades das obras 

projetadas, no caso na comunidade Tubarão I e II e São José do Bonfim. 

   

4.8.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  

  

 O monitoramento da qualidade das águas próximas ao empreendimento será 

realizado a partir de análises periódicas in situ definidas pela SUDEMA de parâmetros físico-

químicos e bacteriológicos para posteriores análises em laboratório.  

 Sugere-se a coleta de 02 (dois) poços de monitoramento existentes a jusante do 

sitio de instalação e 01 (um) poço a montante, todos inseridos no interior da AID, 

totalizando 03 (três) poços de monitoramento. O monitoramento deve-se dar anualmente 

com o método de baixa vazão para a coleta, baseados na norma ABNT NBR 15.847/2010 – 

Amostragem de Água Subterrânea em Poços de Monitoramento – Métodos de Purga.  
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Em relação às águas subterrâneas, serão realizadas coletas trimestrais em três (03) 

poços de monitoramento localizados a montante e jusante do aterro. Ressalta-se que o 

poço a montante será implantado com a finalidade de obtenção de dados reais, onde os 

parâmetros da água ainda estão inalterados. Torna-se também necessária a implantação 

de outros dois (02) poços de monitoramento a jusante do aterro no sentido preferencial do 

fluxo de escoamento do lençol freático, onde, assim, será possível detectar a influência do 

sistema de disposição.  Caso algum dos pocos de monitoramento após instalados sejam 

sem nível dágua (seco) a SUDEMA definirá a periodicidade de coleta das amostras. 

 Os procedimentos de amostragem deverão conter, no mínimo, os seguintes itens:  

 

 Antes da abertura do poço, providenciar um espaço amplo e limpo em volta do 

poço.   

 Em cada poço de monitoramento observar as condições de limpeza e integridade 

antes de sua abertura. Se o cap de proteção foi removido ou danificado, ou se foi 

observada a presença de algum objeto estranho dentro do poço, a amostragem 

não deve ser executada.  

 Obter a profundidade do nível de água, através do abaixamento do probe de 

medição no poço até ouvir o sinal sonoro que indica seu contato com a água. 

Nesse momento, uma medição precisa deve ser determinada por repetidos 

toques do probe na água, que deve ser imediatamente anotada no boletim de 

amostragem de água subterrânea. O aparelho deve ser imediatamente 

descontaminado após o uso com detergente não fosfático e enxaguado com água 

destilada.   

 Montar o sistema de amostragem e iniciar a purga por meio de taxas de 

bombeamento reduzidas “entre 0,05 e 1,0 l/min”, de acordo com a NBR 

15847/2010, compatíveis com a capacidade de produção do poço de 

monitoramento, a fim de não causar o rebaixamento excessivo do nível da água, 

evitando a coleta da água não representativa.   

 Durante o bombeamento, os parâmetros indicadores devem ser monitorados até 

que seja obtida a estabilização das suas leituras, indicativo de que a água está 

sendo coletada e que a purga está completa. Os parâmetros monitorados são: 
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temperatura, pH, condutividade elétrica, potencial de óxido redução e oxigênio 

dissolvido.  

 Para efetuar a medição dos parâmetros em campo, é necessária a utilização de 

uma célula de fluxo conectada em série com o sistema de coleta por 

bombeamento, permitindo que a água bombeada não entre em contato com o 

ambiente externo previamente à realização das leituras.   

 Todos os instrumentos analíticos de campo, devidamente calibrados, devem 

permanecer na sombra durante os trabalhos de campo, a fim de evitar alterações 

indesejadas em função da incidência direta do sol na instrumentação.   

 Os parâmetros indicativos da qualidade da água são considerados estáveis 

quando suas variações permanecem dentro de uma faixa de oscilação 

predeterminada, por no mínimo três leituras consecutivas. A frequência entre as 

leituras deve ser baseada no tempo necessário para se renovar pelo menos um 

volume da célula de fluxo ou no mínimo a cada 3 min, o que for maior (NBR 

15847/2010). 

 Definir a faixa de leitura, precisão e incertezas dos instrumentos utilizados para o 

monitoramento e definição dos parâmetros de estabilização utilizados. Caso o 

instrumento de medição não seja capaz de medir com precisão dentro da faixa 

definida para a estabilização, deve ser avaliada a possibilidade de se utilizarem 

outras faixas de variação para o programa de amostragem.  

 Quando for realizada a transferência da água subterrânea para os frascos, o tubo 

de descarga não deve encostar dentro do frasco, devendo ser usado um par de 

luvas de nitrila durante o processo de amostragem.  

 

 Além dos equipamentos apropriados para as mensurações in situ, deverão ser 

utilizadas garrafas de van Dorn e caixas térmicas contendo gelo para, quando necessário, o 

transporte para laboratório do material coletado.  

 Os parâmetros mínimos a serem analisados para as águas subterrâneas são: pH e 

metais (As, Cd, Cr, Pb, Hg, Ni, Se).   

 As análises químicas deverão seguir a metodologia proposta pelo “Standard 

Methods for Water and Wastewater Examination da American Public Health Association”, em 
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sua mais recente edição, de forma a que os dados obtidos possam ser cotejados com 

padrões nacionais e internacionais.  

 Durante as campanhas de Comunicação, a serem realizados por equipe 

competente, os responsáveis pelos poços perfurados na região deverão ser comunicados 

sobre o monitoramento e as obras que serão realizados, bem como informados sobre os 

canais de comunicação a serem utilizados para reclamações sobre eventuais oscilações nos 

padrões de qualidade das águas.  

 Os poços de monitoramento construídos e a serem construídos devem estar de 

acordo com a norma ABNT/NBR 15495/2007. Durante a execução das sondagens será 

efetuada descrição em termos táctil-visuais do solo, observando-se, além dos aspectos 

litológicos, a possível presença de contaminantes.  

 Cabe ressaltar que, no caso de necessidade de investigações mais detalhadas, 

identificadas pela equipe de meio ambiente, novos pontos de coleta e/ou outros 

compartimentos a serem analisados poderão ser definidos.  

  

4.8.6. INDICADORES 

  

 São indicadores os parâmetros estabelecidos na Resolução CONAMA 396/08.  

  

4.8.7. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

  

 A implementação e desenvolvimento deste programa são de responsabilidade do 

empreendedor, o qual deverá contratar um profissional especializado para a coordenação 

do programa (Engenheiro Ambiental, Civil, Geólogo e/ou Geógrafo), bem como os serviços 

especializados de um laboratório de análises de águas subterrâneas.  

 A primeira campanha específica que deverá ser empreendida acarretará em um 

gasto inicial maior a depender da instalação dos poços. 

  

4.8.8. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS  

  

Este Programa atende a diversos requisitos legais dentre os quais se destacam:  
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 ABNT NBR 12.212/2006 e NBR 12244/2006 Normas de construção de poços de 

monitoramento de águas subterrâneas;  

 ABNT NBR 15847/2010 – Amostragem de águas subterrâneas em Poços de 

Monitoramento: Método de Purga;  

 ABNT NBR 15495-2/2008 e NBR 15495-1/2007 Poços de monitoramento de águas 

subterrâneas em aquíferos granulares;  

 ABNT NBR 15492/2007 – Sondagem de Reconhecimento para Fins de Qualidade 

Ambiental;  

 Resolução 396/08 do CONAMA: Art. 17, Inc. II - Amostragem a ser realizada em 

poços tubulares e de monitoramento de águas subterrâneas;  

 Portaria 518, do Ministério da Saúde – Estabelece os parâmetros mínimos de 

qualidade da água em relação à saúde pública;   

 Lei 9.433/97: Dispõe sobre a Política Nacional de Recursos Hídricos, seus fins e 

mecanismo de formulação e aplicação;  

 Lei 9.605/98: Dispõe sobre as sanções penais e administrativas derivadas de 

condutas e atividades lesivas ao meio ambiente;  

 Decreto 6.514/2008: Dispõe sobre as infrações e sanções administrativas ao meio 

ambiente;  

 Lei 10.165/00: Altera a Lei 6.938/81, que dispõe sobre a Política Nacional do Meio 

Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação.  

  

4.8.9. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  

  

 Este programa se relaciona com o Programa de Gestão Ambiental das Obras 

(PGAO), Programa de Comunicação e Participação Social (PCPS) e Programa de Educação 

Ambiental (PEA).  

  

4.8.10. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 Este programa deverá ser iniciado na fase de planejamento, antes do início das 

obras de instalação do empreendimento, a fim de consolidar o background ambiental das 
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águas subterrâneas a serem monitoradas, e perdurar na fase de operação, no caso da 

instalação do aterro sanitário. 

 

4.8.11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 As coletas e análises das águas serão feitas com periodicidade trimestral durante a 

implantação das obras previstas para o aterro sanitário, semestral durante os dois primeiros 

anos de operação do CTR e anual para os anos sucessores, a critério do órgão ambiental. 

  

 

4.8.12. RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 O programa de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas é de 

responsabilidade do empreendedor.   

  

4.8.13. SISTEMAS DE REGISTRO  

  

 No caso de desconformidade com os indicadores supracitados, será realizado o 

registro da situação conforme o quadro 96 a seguir. Sendo a alteração ocasionada por 

procedimentos relacionados ao empreendimento, será encaminhado o relatório de não 

conformidade para o responsável (coordenador operacional) e se tentará cessar 

imediatamente a fonte de contaminação. 

 

Quadro  96 - Modelo de ficha de verificação de alteração na qualidade da água 

Ficha de verificação de alteração na qualidade da água  

Data de Verificação    

Local (Coordenadas, quando disponíveis).    

Horário    

Técnico Responsável    

Condição/Padrão alterado    

Atividades potencialmente poluidoras    
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Provável causa    

Medidas Corretivas necessárias    

 

Esses poços serão executados em conformidade com a NBR 13895/97 (Construção 

de Poços de Monitoramento e Amostragem: Procedimento, seus detalhes estão nas 

Plantas 14 e 15 (anexo).  

A NBR 13896/97 (Aterros de resíduos não-perigosos: critérios para projeto, 

implantação e operação) recomenda que as análises de todos os parâmetros a serem 

monitorados sejam realizadas pelo menos quatro vezes ao ano, em cada poço, durante o 

período de vida ativa do sistema. 

Quanto ao monitoramento das águas superficiais, deverá ser, inicialmente, 

realizada trimestralmente a coleta da água no  (localizado a cerca de 200 m da área do 

aterro). Este monitoramento se torna necessário para observar o comportamento do Lago 

de Biomonitoramento, tanto à montante quanto a jusante do lançamento de lixiviado 

tratado na estação de tratamento. 

 Segundo LINS (2003), a quantidade e a qualidade das águas subterrâneas também 

podem ser afetadas pela infiltração de água superficial contaminada, uma vez que estes 

não são, necessariamente, recursos independentes, podendo, em muitos casos, ter 

ligações entre seus corpos de água. Os parâmetros a serem analisados para as águas 

superficiais e subterrâneas serão: Turbidez, Cor, Temperatura, pH, Alcalinidade, Nitrogênio 

Amoniacal, Fósforo, Oxigênio Dissolvido (OD), Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO), 

Demanda Química de Oxigênio (DQO), Sólidos, Sulfatos, Cloretos, Dureza, Coliformes e 

Metais Pesados (Ferro, Zinco, Manganês, Chumbo, Cromo, Alumínio e mercúrio). 
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Quadro  97 - Quadro Resumo do Programa de Monitoramento de Qualidade de Águas Subbterrâneas 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa de 
Monitoramento de 
Qualidade de 
Águas 
Subterrâneas 
(PQAS) 

Proceder a um 
reconhecimento das 
condições 
hidrogeológicas e 
hidroquímicas do local 
deste 
empreendimento e do 
aterro sanitário, no 
sentido de identificar a 
existência de eventuais 
contaminações que 
demandem a 
necessidade de ações 
futuras.   

Trabalhadores 
envolvidos na 
implantação da 
operação do CTR 
de São José do 
Bonfim, a 
população 
residente nas 
localidades das 
obras projetadas, 
no caso na 
comunidade 
Tubarão I e II. 

 Inicia-se na fase 
de planejamento, 
a fim de 
consolidar o 
background 
ambiental das 
águas 
subterrâneas a 
serem 
monitoradas, e 
perdurar na fase 
de implantação e 
operação do CTR.  

Empreendedor  

Equipe Técnica   Engenheiro e Engenheiro Ambiental  

 

4.9. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE 

LIXIVIADO  

 

O sistema de tratamento de lixiviado será monitorado mensalmente, por meio da 

coleta de amostras simples e/ou compostas, na entrada e saída de cada etapa do sistema, 

devendo a técnica de coleta basear-se nas normas da CETESB (1998). Ressalte-se que a 

coleta de amostras não se resume a apenas mergulhar uma garrafa na água para retirar 

uma amostra; torna-se necessário obter uma amostra representativa e estabilizada do 

corpo de água amostrado e das condições locais que possam interferir nas interpretações 

dos dados, assim como nas próprias determinações laboratoriais. O plano de 

monitoramento proposto consiste na determinação dos parâmetros a serem analisados in 

situ e em laboratório.  

Os locais de coleta devem ser fixados e caracterizados usando-se marcos de 

identificação. O número de locais de coleta de amostras e a freqüência de amostragem 

deverão ser definidos em função da finalidade do monitoramento e ser suficientes para 

permitir um estudo estatístico. 

As amostras coletadas deverão ser acondicionadas, transportadas e manipuladas 

criteriosamente, de modo que não haja alteração de suas características. Cada amostra 
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deverá ser devidamente identificada e ser coletada em recipiente apropriado. Os 

parâmetros a serem analisados são:  

 

 Turbidez. 

 Temperatura.  

 pH. 

 Alcalinidade. 

 Nitrogênio. 

 Fósforo. 

 Oxigênio Dissolvido – OD. 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO. 

 Demanda Química de Oxigênio – DQO. 

 Sólidos. 

 Sulfatos. 

 Coliformes Termotolerantes. 

 Metais Pesados (Ferro, Zinco, Manganês, Chumbo, Cromo, Alumínio e mercúrio). 

 

Quadro  98 - Quadro Resumo do Programa de Monitoramento do Sistema de Tratamento de Lixiviado 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Prorgama de 
Monitoramento do 
Sistema de 
Tratamento de 
Chorume/Lixiviado 

Monitorar o 
impacto provocado 

pelos efluentes 
gerados no aterro 

sanitário  de modo a 
atender à 

Legislação. 

Comunidades 
da AID e AII 

Durante toda a fase de 
operação do CTR e de 

fechamento do ASSJB. 
Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro e Engenheiro Ambiental  

 

4.10. PROGRAMA DE MONITORAMENTO GEOTÉCNICO – RECALQUES 

SUPERIFICIAIS DO MAÇICO DE LIXO (RSU) 

 

O monitoramento do comportamento geomecânico de um aterro de resíduos 

sólidos urbanos é efetuado por meio de inspeção visual e da leitura de instrumentos nele 
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instalados, conforme descrito adiante. Para aterros de grandes dimensões, em operação, 

esse monitoramento deverá ser mensal. 

Basicamente, o estudo de estabilidade geotécnica será executado por meio dos 

seguintes instrumentos: 

 

 Marcos Superficiais (placas de recalque). 

 Piezômetros. 

 Sondagens a percussão (SPT). 

 Temperatura. 

O projeto de monitoramento terá como objetivo obter informações de setor (ou 

camadas de lixo) do aterro sanitário, tanto em sua área quanto em sua profundidade, ao 

longo do tempo, para acompanhar as mudanças que ocorrerem nas várias fases do 

processo de decomposição dos resíduos. Para tanto, a instrumentação será distribuída em 

diferentes cotas (camadas) do aterro sanitário, de forma a abranger toda a sua área. 

 

a) Recalques 

 

 Os aterros de resíduos sólidos sofrem grandes recalques, podendo chegar à ordem 

de 30% da altura inicial (SOWERS, 1973). No entanto, recalques totais na ordem de 25% a 

50% da altura inicial são também citados por Wall e Zeis (1995). Com isto, o seu volume 

diminui e sua capacidade de armazenamento aumenta, estando aí uma das principais 

razões de se quantificar os recalques, o tempo em que este ocorrerá e sua velocidade, não 

apenas para aproveitar sua real capacidade de armazenamento, bem como, para se poder 

fazer “previsões” na etapa de projeto.  

 A necessidade de se determinar os recalques remanescentes está no fato de se 

projetar a utilização do aterro depois de encerrada sua vida útil (MARIANO, 1999).  

 Segundo Green e Jamnejad (1997), a heterogeneidade do material que constitui um 

aterro de resíduos sólidos e o fato de que uma parcela significativa dos seus recalques 

serem decorrentes de processos físico-químicos e biológicos, são fatores que acarretam 

recalques diferenciais de grande magnitude. A importância da previsão dos recalques 

diferenciais reside em fatos operacionais, como danificação dos sistemas de drenagem de 

gases e líquidos no interior do aterro. 
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 As principais causas de recalques em aterros de resíduos sólidos urbanos podem ser 

influenciadas pelos seguintes fatores: compactação, deformação devido ao carregamento 

estático ou dinâmico, degradação biológica da matéria orgânica, drenagem dos líquidos e 

gases, além da composição e idade do lixo. 

 Os principais fatores que influenciam no processo de decomposição da matéria 

orgânica, são: o teor de umidade, a composição dos resíduos, o teor de sólidos voláteis, a 

temperatura, o grau de compactação e o oxigênio presente no meio.  

 A biodegradação de um aterro é um processo complexo, onde a partícula sólida 

biodegradável é solubilizada, por meio de uma seqüência de reações bioquímicas, 

destacando-se a metanogênese, e finalmente, convertida em metano e dióxido de 

carbono.  

 A hipótese de redução de sólido está diretamente ligada ao aumento da magnitude 

e velocidade da compressão secundária. Uma vez transformada em líquido, que é o 

produto intermediário da decomposição, estes, ou são drenados para fora do aterro ou 

convertidos (por meio da metanogênese) em metano e dióxido de carbono. Sendo, então, a 

velocidade global do processo de decomposição governada pela metanogênese. 

 As placas de recalques são instrumentos que são incorporados ao aterro, 

superficialmente, que têm como função servir como orientadores dos deslocamentos aos 

quais o aterro está sujeito. São constituídas de uma base quadrada pré-moldada de 

concreto com dimensões de 37,5 x 37,5 cm, além de um pino de referência para as medições 

topográficas, recebendo uma placa de identificação para um melhor acompanhamento e 

registro da movimentação desse local.  

 As mesmas serão distribuídas de forma a caracterizar linhas de estudo, com 

direções de deslocamento esperados, para possibilitar um monitoramento da evolução da 

movimentação ao aterro e, portanto, nortear as ações preventivas que se façam 

necessárias para se manter o controle do maciço.  

 Para efetuar esse monitoramento, serão implantados, fora da área do aterro, 

marcos fixos, irremovíveis, de referência de nível e de posição relativa. Baseados nos 

mesmos serão observados, por levantamento topográfico, os deslocamentos verticais e as 

velocidades de recalque de cada célula que compõe o aterro, após o encerramento de sua 

operação.  
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 O acompanhamento dos recalques superficiais em cada camada de lixo no aterro 

sanitário será realizado por meio da instalação de 92 placas de recalque, sendo 56 na Etapa 

I e 36 na Etapa II . As leituras serão realizadas, mensalmente, por Nivelamento Geométrico 

de Precisão utilizando-se, basicamente, referência de nível, pontos de passagem e estações 

de nivelamento.  

 

Parâmetros a serem registrados no monitoramento dos recalques: 

 

Recalque Total 

 

 Esses deslocamentos baseiam-se na cota de leitura topográfica atual e na cota de 

leitura topográfica inicial. São observados desde o início da instalação dos instrumentos, 

servindo como um histórico do mesmo, o que possibilita analisar, em conjunto com o 

restante do monitoramento das camadas, em que fase de decomposição o aterro se 

encontra e se estes caminham para uma situação estável ou se possuem movimentos 

considerados de risco. 

 

Recalque Parcial 

 

 Estes deslocamentos baseiam-se na cota de leitura topográfica atual e na cota de 

leitura topográfica anterior. Serão observados em períodos menores, semanalmente, o que 

permite a avaliação dos deslocamentos verticais em situações imediatas às suas 

ocorrências, permitindo, assim, a definição de ações de caráter emergencial no caso da 

ocorrência de deslocamentos que se julguem serem anormais para o local. 

 

Velocidade de Recalque 

 

 Segundo Palma Gonzalez (1995), a determinação dos valores de recalques em um 

aterro de resíduos sólidos é realizada a partir de uma data preestabelecida. O recalque 

medido não corresponde ao valor do recalque total sofrido pelo aterro, até porque a 

medição dos recalques durante o período de construção é uma atividade muito difícil e não 
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se deve fixar uma idade única de lixo depositado (já que o recalque é bastante influenciado 

pelo tempo). Por este motivo, é mais simples analisar a evolução dos recalques em função 

da velocidade de recalque. A velocidade de recalque é a diferença entre os recalques 

ocorridos, dividida pelo tempo transcorrido entre as leituras.  

 

b) Piezômetro 

 

 Para a garantia da estabilidade de um aterro é de fundamental importância que não 

existam pressões neutras de grande magnitude, pois elas diminuem as tensões efetivas e 

favorecem os mecanismos de escorregamento. 

 O nível de líquido no interior do aterro será acompanhado por meio de 22 

piezômetros (PZ-1 ao PZ-22) de 3” diâmetro, sendo 12 na Etapa I e 10 na Etapa II, em PVC 

rígido. Este diâmetro permite que a coleta de líquidos da célula seja realizada com um 

amostrador específico para coleta de lixiviado, e que as leituras do nível do lixiviado não 

sejam falseadas devido a formação de bolhas de gás.  

 Para a instalação desses 22 piezômetros, serão executadas sondagens SPT. Vale 

ressaltar que os piezômetros podem ser instalados durante o alteamento das camadas de 

lixo; no entanto, sua presença dependerá das condições de operação do aterro, uma vez 

que podem atrapalhar o tráfego de veículos no descarrego. Caso não seja possível realizar a 

instalação durante a operação, os piezômetros deverão ser instalados após o encerramento 

da operação.  

 O lixiviado coletado no piezômetro deverá ser submetido aos mesmos ensaios 

físico-químicos citados anteriormente para a estação de tratamento de lixiviado. Tais 

parâmetros são de grande importância para avaliar as condições de degradação dos 

resíduos ao longo do tempo. Na Figura 37 mostra-se um exemplo de um poço de 

monitoramento. 
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Figura 37 - Poço de monitoramento 

 

FONTE: José Dantas de Lima, 2009. 

 

c) Sondagens SPT 

 

Por ser um ensaio de baixo custo, pode ser realizado de maneira periódica, 

podendo-se avaliar de modo qualitativo a variação da resistência do aterro em relação ao 

tempo, bem como coletar amostras de solo (abaixo da camada de lixo) e lixo para ensaios 

de laboratório (umidade, teor de sólidos voláteis e pH). Os furos de sondagens também 

servirão para a instalação das aranhas magnéticas, de piezômetro, e dos medidores de 

temperatura. 

Os ensaios serão realizados de acordo com as normas NBR-8036, NBR-6484 e 

NBR-6502 da ABNT – Normas Gerais de Sondagem de Reconhecimento para Fundações de 

Edifícios, Método de Sondagem e Terminologia de Rochas e Solos respectivamente. 

Um total de 10 furos de sondagem SPT será executado até atingir a camada de 

solo de base do aterro. Nesses furos serão realizados ensaios de perda de água, coleta de 

amostras de lixo ao longo da profundidade e do solo abaixo da camada de lixo, para 

realização de ensaios. Vale ressaltar que todos os furos serão aproveitados posteriormente 

para instalação dos piezômetros. 

  

A Figura 38 ilustra a execução do ensaio SPT. 



 

 291 

Figura 38 - Ilustração de um ensaio SPT 

  

  

FONTE: GRS / UFPE, 2008. 

 

 Durante a realização da sondagem SPT, será coletado o solo abaixo da camada de 

lixo no próprio amostrador do SPT. Nessas amostras serão realizados ensaios 

microbiológicos, físico-químicos, incluindo ensaios para determinação de metais, com o 

objetivo de verificar o nível de contaminação provocada pelo lixiviado. 

 Além disto, serão realizados ensaios de solos, como granulometria, grau de 

compactação e umidade. 
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d) Temperatura 

 

 A temperatura tem importante significado no processo de decomposição de 

resíduos, pois atua na cinética das reações bioquímicas responsáveis pela conversão de 

resíduos em gases, líquidos e compostos bioestabilizados. Poucos estudos práticos, em 

condições de campo, foram conduzidos no sentido de uma melhor compreensão, apesar da 

evidência da importância da temperatura no processo. 

 O monitoramento da temperatura do interior da massa de lixo será realizado 

medindo-se a temperatura do líquido (lixiviado) e da massa sólida. A temperatura do 

líquido será medida coletando-se lixiviado do piezômetro, enquanto que para a medida da 

temperatura da massa sólida será instalado o equipamento de medição de temperatura 

(termopares) no furo de sondagem SPT, em profundidades diferentes.  

 A Figura 39 ilustra como são feitas as medições de temperatura em aterros 

sanitários. 

Figura 39 - Ilustração dos fios dos termopares e do medidor de temperatura digital. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FONTE: GRS / UFPE, 2008. 
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Quadro  99 - Quadro Resumo do Programa de Monitoramento Geotécnico-Recalques Superficiais do Maiço 

 
 

 

4.11. PROGRAMA DE MONITORAMENTO DOS GASES  

 

A amostragem de gases permitirá, por meio da medida de sua composição, 

pressão e temperatura, avaliar o estágio de decomposição dos resíduos no aterro. Dessa 

maneira, serão feitos ensaios mensais nas saídas dos principais drenos verticais de gases e 

na camada de cobertura, para analise da fuga de gás. Caso seja concebido um projeto de 

captura do biogás e interligação dos drenos com uma rede de dutos para canalizar o biogás 

até um queimador tipo enclausurado ou usina de aproveitamento energético, o 

monitoramento poderá ser procedido nos principais ramais desse sistema. 

É importante que o monitoramento dos gases seja realizado desde o início da 

operação do aterro, haja vista o especial interesse em observar as variações de 

concentração dos principais gases gerados na decomposição dos resíduos (metano- CH4, 

dióxido de carbono - CO2 e oxigênio - O2).  

 

A Figura 40 mostra o esquema de monitoramento dos gases em aterros sanitários. 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa de 
Monitoramento 
Geotécnico – 
Recalques 
superficiais do 
Maçico 

Obter informações 
de setor (ou camadas 
de lixo) do aterro 
sanitário, tanto em 
sua área quanto em 
sua profundidade, ao 
longo do tempo, 
para acompanhar as 
os  recalques 
diferencias que 
ocorram na massa de 
Lixo, nas várias fases 
do processo de 
decomposição dos 
resíduos.  

Comunidades 
da AID. 

Durante toda a fase 
de operação do CTR 
e de fechamento do 

ASSJB. 

Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro Civil e Ambiental  
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Figura 40 - Esquema de monitoramento dos gases em aterros sanitários 

 

FONTE: GRS / UFPE, 2008. 

 

 Além das análises nos drenos e na camada de cobertura do aterro, os parâmetros de 

composição, pressão e temperatura dos gases poderão ser analisados sistematicamente 

nos 22 piezômetros existentes no aterro e também nos poços de águas subterrâneas. Neste 

último caso, o interesse é verificar a possibilidade de migração do biogás pelo subsolo, haja 

vista que se trata de um aterro concebido numa região em vale. 

 Na Figura 41 são mostrados equipamentos portáteis de análise do biogás. 

 

Figura 41 - Equipamentos portáteis de análise de biogás 

  

FONTE: GRS / UFPE, 2008. 
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 Além das análises nos drenos e na camada de cobertura do aterro, os parâmetros de 

composição, pressão e temperatura dos gases poderão ser analisados sistematicamente 

nos piezômetros instalados no aterro e também nos 3 poços de águas subterrâneas. Neste 

último caso, o interesse é verificar a possibilidade de migração do biogás pelo subsolo, haja 

vista que se trata de um aterro concebido numa região em vale. 

 

Quadro  100 - Quadro Resumo do Programa de Monitoramento de Gases 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma 
e Execução 

Responsabilidade 

 

Programa de 
Monitoramento 
de Gases 

Avaliar o estágio de 
decomposição dos 
resíduos no aterro.  

Comunidades da 
AID. 

Durante 
toda a fase 

de operação 
do CTR e de 
fechamento 
do ASSJB. 

Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro Civil e Ambiental  

 

4.12. PROGRAMA DE MONITORAMENTO E RESGATE DA FAUNA  

 

 Este Programa de Monitoramento da Fauna se destina a orientar as ações que 

devem ser realizadas para proteger ou atenuar, do ponto de vista ambiental, os efeitos 

nocivos gerados pela construção do empreendimento. Estes efeitos estão ligados, 

principalmente, à supressão da vegetação nativa e dos habitats associados, existente na 

área de implantação do projeto.  

 Este programa deverá conter algumas medidas que deverão ser implementadas 

durante a fase de construção, e outras durante a fase de operação do empreendimento.  

 

a) Medidas realizadas – Fase de construção 

 

 A demarcação da área a ser suprimida a vegetação  é importante para evitar o 

reflorestamento após a construção do empreendimento. A delimitação da faixa de 

proteção deverá ser feita através de levantamento topográfico, e esta deverá ser sinalizada, 

ressaltando-se que o cercamento da faixa de preservação do entorno do aterro sanitário de 

São José do Bonfim  só poderá ser executado após a limpeza completa da área das células, 
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que serão executadas por fase e por etapa de implantação, permitindo a migração dos 

animais.  

 

b) Definição dos Corredores de Escape da fauna 

 

 A progressão das frentes de supressão vegetal na área do aterro deverá ser feita de 

maneira a permitir a fuga do maior número possível de animais que habitam as áreas a 

serem suprimidasdas, para as áreas contíguas ou para áreas definidas como de refúgio da 

fauna. Essas áreas incluem a faixa de área de reserva legal e de reposição florestal e, 

eventualmente, outras áreas conservadas nas proximidades.  

 Os trabalhadores envolvidos com a obra, bem como os moradores da região, 

deverão ser prevenidos no sentido de não adentrarem nos corredores de escape, pois 

correrão risco de acidentes com os animais acuados.  

 Durante a supressão vegetal  deverá ser feita fiscalização proibindo a caça a animais 

silvestres.  

 Durante a supressão da vegetação das células, os trabalhadores envolvidos com a 

operação ficarão expostos a acidentes com animais peçonhentos. Com a derrubada da 

vegetação, os moradores da região poderão sofrer agressões por parte dos animais em 

fuga. Dessa forma, medidas de prevenção e controle deverão ser adotadas antes e durante 

a execução da supressão da vegetação. Será adotado um corredor de fauna com espaço de 

1,0 m a cada 30 m, na parte inferior do cercamento da área, permitindo o escape de fauna 

nestes corredores. 

 O monitoramento dos atropelamentos de fauna deve ser realizado nos dois 

primeiros meses da construção do empreendimento, devendo ser capaz de definir quais os 

trechos das vias de acesso ao empreendimento em que esse impacto é mais intenso, 

sugerindo métodos capazes de mitigá-lo, seja pela instalação de estruturas de transposição 

de animais ou pela implantação de mecanismos de redução de velocidade do tráfego para o 

empreendimento.  

 O Programa de Proteção da Fauna é de responsabilidade do empreendedor e sua 

execução deverá ser objeto de subcontratação de empresa ou consultoria especializada em 

parceria através de convênio com as instituições competentes de fiscalização como a 

SUDEMA, o IBAMA e outras.  
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Quadro  101 - Quadro Resumo do Programa de Monitoramento e Resgate de Fauna 

Nome do Programa Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa de 
Monitoramento e 
Resgate de Fauna 

Destina a orientar 
as ações que 
devem ser 
realizadas para 
proteger ou 
atenuar, do ponto 
de vista ambiental, 
os efeitos nocivos 
gerados pela 
construção do 
empreendimento 
com relação a 
fauna local. 

Comunidades da 
AID e AII 

Deverá conter 
algumas 
medidas que 
deverão ser 
implementadas 
durante a fase 
de construção, 
e outras 
durante a fase 
de operação do 
empreendimen
to.  

Empreendedor, 
incluindo de forma 
compartilhada as 
empresas 
terceirizadas que 
executarão as 
atividades.  

 

Equipe Técnica  Engenheiro e Biólogo  

 

4.13. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO VEGETAL  

 

 A reposição vegetal deverá ser feita na área indicada pelo projeto de reposição 

florestal, mas precisamente, no bico da área em sua porcao nordeste, ocupando uma área 

de 0,5 hectare e que não serão ocupadas pelas células de lixo ou será definida pela 

SUDEMA como compensação florestal em outra área conforme Termo de Compromisso 

assinado com o Empreendedor. Também, compreenderá ações de recomposição 

paisagística dos taludes e da superfície final do aterro sanitário, após o seu encerramento. 

 A recomposição (compensação) vegetal será feita observando as recomendações 

constantes do projeto especifico e seu acompanhamento se fará durante seguintes 

atividades: 

 

 Preparação / aquisição de mudas para reflorestamento. 

 Plantio de mudas nas áreas a serem recuperadas. 

 Acompanhamento do desenvolvimento das plantas. 

 Replantio de mudas que não obtiverem bom desenvolvimento. 

 Controle de pragas, se necessário. 

 Proteção da área contra as ações degradadoras. 
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4.14. - PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO DE PESSOAL  

 

O treinamento e capacitação dos trabalhadores envolvidos no empreendimento é de 

grande importância na qualidade do andamento das atividades, bem como na eficácia e 

segurança dos trabalhadores, criando uma oportunidade de qualificação profissional nas 

diferentes frentes de trabalho. 

 

O Programa deverá fornecer oportunidades aos profissionais envolvidos, atrazendo 

crescimento pessoal e social aos trabalhadores, a partir da sua inserção no mercado de 

trabalho. Para tanto, será disponibilizado oportunidades para mão de obra de profissionais 

especializados, bem como àqueles que não possuem formação ou especialização na área, 

variando de acordo com as necessidades de contratação e serviços. 

 

Objetivos 
 
O programa objetiva capacitar os trabalhadores envolvidos no empreendimento, 

qualificando os colaboradores, suprindo a demanda do empreendedor. 

 

Além disso, o programa objetiva: 

 

 Fornecer mão de obra qualificada para a execução do empreendimento. 

 Capacitar os trabalhadores e torná-los aptos a competir com as vagas disponibilizadas para 

a região, vinculadas à implantação do Empreendimento e trabalhos afins; 

 

Aplicar treinamento para todos os trabalhadores envolvidos, com Normas de Saúde, 

Segurança e Meio Ambiente (SMS) e no Código de Conduta do Trabalhador. 

 

Metodologia 

 

Para o desenvolvimento deste programa, serão realizadas atividades de divulgação de 

vagas em anúncios públicos e realização de seleção, dando-se preferência a população 

residente na AID e AII. 
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Diante dos interessados, será realizado um banco de informações, cadastrando as pessoas, 

aplicando uma seleção dos trabalhadores, dando-se prioridade para os que habita as 

proximidades. 

 

Após a seleção e contratação, será oferecido treinamento e qualificação aos colaboradores 

que irão trabalhar na implantação e operação do empreendimento, sendo em regime 

temporário ou permanente. 

 

Além disso, aproveita-se o treinamento para aplicar algumas normas de saúde, segurança e 

ambiental, além de levar ao conhecimento dos trabalhadores, um código de conduta, que 

indica os direitos e deveres dos mesmos, bem como normas de convívio com a população 

do entorno. 

 

Público Alvo 

 

O Público alvo é formado por Funcionários, Colaboradores e Empreiteiras. 

 

Inter-relação com Outros Programas 

 

O Programa associa-se ao rograma de Acompanhamento e 

Monitoramento; Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental. 

 

Cronograma de Execução 

 

Este Programa deverá ter início na fase de Execução e Operação. 

 

Responsabilidade pela Execução do Programa 

 

A responsabilidade pela execução do Programa é do empreendedor, que deverá contratar 

equipe técnica qualificada das respectivas áreas de atuação. 
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Quadro  102 - Quadro Resumo do Programa de Capacitação de Pessoal 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma 
e Execução 

Responsabilidade 

 

Programa de 
Capacitação 
de Pessoal 
(PCP) 

Destina a orientar as 
ações que devem ser 
realizadas para 
capacitar o corpo 
tecnico e operacional 
do CTR de forma a 
minimizar os 
impactos previstos 
nestas fases. 

Gerencial e 
Operacional 

Durante 
toda a fase 

de operação 
do CTR. 

Empreendedor  

Equipe 
Técnica 

 Engenheiro Civil e Ambiental e Biólogo  

 

4.15. PROGRAMA DE RESGATE ARQUEOLÓGICO  

 

4.15.1. PROGRAMA DE PROSPECÇÃO E DE RESGATE DO PATRIMÔNIO 

ARQUEOLÓGICO 

 

4.15.1.1.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O acompanhamento arqueológico deve ser entendido como uma intervenção 

arqueológica própria, com metodologia específica, centrada na observação in loco do 

desenvolvimento das intervenções dos empreendimentos, posterior a etapa de resgate 

e/ou de levantamentos prospectivos e, ainda que não presente em portarias ou decretos, 

possui igual importância a estes, pois tem por objetivo a identificação de quaisquer 

vestígios existentes ainda in loco. 

O acompanhamento arqueológico possui caráter extraoficial de licenciamento, 

indicado pelo IPHAN em casos que se mostre pertinente. Seu desenvolvimento requer, de 

acordo com as frentes em execução da obra, um número considerável de arqueólogos, 

técnicos e assistentes. Este acompanhamento deve ocorrer de forma permanente, 

enquanto os serviços de movimentação de solo forem realizados. O Monitoramento 

Arqueológico é uma ação de arqueologia preventiva que tem início, a nosso ver, após duas 

possibilidades: 
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 Após o Levantamento Prospectivo, caso este não identifique vestígios 

arqueológicos, mas a área seja propícia ao estabelecimento de populações 

pretéritas (terraços fluviais, áreas planas, abrigos, etc.) 

 Após a Etapa de Resgate, caso as intervenções das obras sejam realizadas 

sobre o sítio arqueológico ou próximo, com objetivo de que nenhum vestígio 

seja irremediavelmente destruído. 

 

Em ambos, para que gerem a possibilidade do Monitoramento, é necessária que 

seja apontado, a partir de pesquisas prévias, a possibilidade de ocorrência de vestígios, 

ainda que não sejam encontradas durante a etapa de Levantamento Prospectivo. 

 

4.15.1.2. OBJETIVO 

 

O Programa de Prospecção e de Resgate do Patrimônio Arqueológico visa o 

cumprimento do Art. 4° da Portaria IPHAN N°. 230, de 17 de dezembro de 2002, que 

determina que “...a partir do diagnóstico e avaliação de impactos, deverão ser elaborados 

os Programas de Prospecção e de Resgate compatíveis com o cronograma das obras e com 

as fases de licenciamento ambiental do empreendimento de forma a garantir a integridade 

do patrimônio cultural da área”. O programa avalia a existência, extensão, profundidade, 

diversidade cultural e grau de preservação dos sítios arqueológicos eventualmente 

localizados na área de influência direta do empreendimento. 

 

4.15.1.3. JUSTIFICATIVA 

 

Pesquisas arqueológicas realizadas na área de influência direta do empreendimento 

indicam que esta não apresenta potencial de ocorrência de sítios arqueológicos em 

subsuperfície. O IPHAN-PB já aprovou o PAIPA – Programa de Avaliação de Impacto de 

Prospecção Arqueológica sendo recomendada a implantação de um plano de 

monitoramento e resgate arqueológico durante as obras, onde liberou a Portaria 77/2020 

de 18.12.2020, em que o Centro Nacional de Arqueologia – CNA  autorizou para realizar os 

estudos de campo na área do ASSJB. 
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4.15.1.4. ESCOPO 

 

Considerando-se as etapas de licenciamento da obra e a busca pela preservação do 

patrimônio arqueológico eventualmente existente na área, o programa será formatado em 

duas etapas, conforme estudos em empreendimentos semelhantes: 

 Prospecções intensivas, com amostragem de subsuperfície nos compartimentos de 

maior potencial arqueológico, anteriormente à execução das obras;  

 Projeto de Acompanhamento e Monitoramento Arqueológico nas fases da obra que 

envolvam movimentação de terra. 

 

Quadro  103 - Quadro Resumo do Programa de Resgate Arqueológico 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa de 
Resgate 
Arqueológico 

Avaliar a existência, extensão, 
profundidade, diversidade 
cultural e grau de preservação 
dos sítios arqueológicos 
eventualmente localizados na 
área de influência direta do 
empreendimento. 

Comunidades da 
AID 

Durante a fase de 
implantação do 

CTR. 
Empreendedor  

Equipe 
Técnica 

 Engenheiro e Arqueólogo  

 

4.16. PROGRAMA DE PRIORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA 

LOCAL 

 

4.16.1. PROGRAMA DE CONTRATAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 

 

4.16.1.1. OBJETIVO 

 

O Programa de Contratação de Mão-de-Obra propõe o desenvolvimento de um 

Projeto de Qualificação e Treinamento Profissional voltado aos residentes da ADA e da AII 

e região. Esse programa visa à otimização da absorção de mão-de-obra local, por meio do 

oferecimento de formação profissional, e a inclusão produtiva destas pessoas no mercado 

de trabalho. Além disso, o Programa proporciona a capacitação de trabalhadores locais, o 
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que elevará as suas futuras oportunidades de trabalho no mercado em geral quando do 

encerramento das obras do Aterro Sanitário de São José do Bonfim. 

 

4.16.1.2. JUSTIFICATIVA 

 

A oferta de empregos diretos e as oportunidades de geração de renda que serão 

proporcionadas pela implantação do Aterro Sanitário de São José do Bonfim deverão ser 

preferencialmente direcionadas para beneficiar a população regional. Embora a mão de 

obra disponível nas comunidades da ADA e da AII não seja suficiente par preencher todos 

os postos de trabalho a ser ofertados, principalmente os especializados, é de grande 

importância que o máximo possível de empregos diretos e indiretos seja destinado à 

população regional. Para tanto, a capacitação da força de trabalho existente em nível 

regional é imprescindível, visando à otimização dos efeitos positivos da oferta local de 

postos de trabalho, e minimizando, sempre que possível, a quantidade de trabalhadores a 

serem buscados fora da região.  

 

4.16.1.3. ESCOPO 

 

O Programa de Contratação e Desmobilização de mão-de-obra será realizado 

conforme as seguintes etapas: 

 Preparar e formar pessoas para atuar nas obras de implantação do Aterro Sanitário de 

São José do Bonfim; 

 Priorizar a contratação de pessoas residentes na ADA e AII, prestadores de serviços e 

empresas aí existentes;  

 Qualificar os trabalhadores contratados para a implantação de forma que estes possam 

atuar em conformidade com as políticas de saúde, segurança e meio ambiente do 

empreendedor;  

 Promover a capacitação profissional dos trabalhadores, durante a obra,  de modo que 

facilite o aproveitamento dessa mão-de-obra em futuras oportunidades de emprego na 

região após a finalização das obras do empreendimento;  

 Capacitar e priorizar o aproveitamento das ofertas local e regional de mão de obra e 

orientar os migrantes na procura de oportunidades de trabalho;  
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 Atuar no processo de desmobilização, contribuindo para evitar a permanência, na AID e 

na AII, de trabalhadores migrantes sem alternativas de geração de renda. 

 

4.16.1.4. ÁREA DE ABRANGÊNCIA 

 

A área de abrangência do Programa de Contratação e Desmobilização de Mão-de-

Obra coincide com a ADA e AII – Área de Influência Direta e Indireta do Empreendimento e 

abrange três comunidades: Tubarão I e II. 

 

4.16.1.5. PÚBLICO ALVO 

 

O público-alvo a ser atendido pelo Programa serão homens e mulheres a partir de 18 

anos que saibam ler e escrever e que sejam prioritariamente moradores da Área de 

Influência Direta e Indireta. Contudo, a priorização desse público não excluirá a participação 

de pessoas de outras localidades do Estado. Portanto, há a possibilidade de ampliar a 

atuação do Programa de Qualificação para outras localidades dependendo das 

necessidades da obra. 

 

4.16.1.6. METODOLOGIA/ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS 

 

O Programa de Contratação e Desmobilização de Mão-de-Obra é organizado em dois 

Subprogramas, conforme detalhado a seguir. 

 

4.16.1.7. SUBPROGRAMA DE CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA  

 

O Projeto de Qualificação e Treinamento Profissional tem o objetivo de qualificar a 

mão-de-obra local que atuará diretamente na construção e operação do Aterro Sanitário de 

São José do Bonfim. O principal objetivo desse programa é potencializar a contratação da 

população residente nas comunidades da ADA e AII e, desta maneira, reduzir o impacto da 

atração de nova população na região. Além disso, o Programa proporciona a capacitação 

de trabalhadores locais permitindo o aproveitamento futuro dessa mão-de-obra, após a 

conclusão das obras do Aterro Sanitário. 
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4.16.1.8. SUBPROGRAMA DE DESMOBILIZAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 

 

O Subprograma de Desmobilização de Mão-de-Obra estabelece ações preventivas e 

mitigadoras a fim de amenizar as dificuldades inerentes à desmobilização futura dos 

trabalhadores no período pós-construção do Aterro Sanitário de São José do Bonfim. As 

atividades propostas podem ser agrupadas em duas vertentes de atuação: 

encaminhamento dos ex-trabalhadores para outras oportunidades de empregos e incentivo 

e apoio aos trabalhadores para retornar ao seu local de origem. 

 

Quadro  104 - Quadro Resumo do Programa de Priorização de Contratação de Mão de Obra Local 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma 
e Execução 

Responsabilidade 

 

Programa de 
Priorização 
de 
Contratação 
de Mão de 
Obra Local 

Priorizar a 
contratação de mão 
de obra local das 
comunidades da AID 
e AII e região na 
implantação e 
operação do CTR. 

Trabalhadores que 
se adequem aos 
serviços a serem 
realizados na 
implantação do CTR. 

Durante a 
fase de 

implantação 
e operação  

do CTR. 

Empreendedor  

Equipe 
Técnica 

 Engenehriro Civil e Gerente Administrativo do ASSJB  

 

4.17. PROGRAMA DE COMPENSAÇÃO AMBIENTAL SNUC 

 

4.17.1. INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Compensação Ambiental visa atender à Resolução CONAMA no 

002/96, segundo a qual, o empreendimento cuja implantação causa alterações no meio 

ambiente deve destinar, como medida compensatória, um montante equivalente a, no 

mínimo, 0,5% do seu valor global para o custeio de atividades ou aquisição de bens para 

Unidades de Conservação ou implantação, quando assim for considerado pelo órgão 

ambiental licenciador competente, com fundamento nos Estudos de Impacto Ambiental 

(EIA). 
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Essa Resolução — consolidada pela Lei do SNUC, Lei 9.985/2000, que instituiu o 

Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC) e regulamentada pelo Decreto 

4.340/02 — visa compensar os impactos ambientais causados pelo empreendimento, 

preservando partes do patrimônio natural próximas ao empreendimento, possibilitando 

seu desenvolvimento sustentável. 

A região do Projeto de Implantação do CTR de São José do Bonfim caracteriza-se 

pela predominância de ambientes antropizados. Embora sejam escassos, os fragmentos 

que ainda existem já são distantes da área, e ainda ocorrem em algumas áreas que podem 

apresentar  potenciais para preservação. A proteção ambiental é uma necessidade nesse 

contexto, especialmente por se tratar de uma região que faz parte do bioma Caatinga, 

especificamente caatinga arbustiva aberta um dos mais conhecidos e mais degradados, 

pela retirada de vegetação para lenha e para o desenvolvimento de atividades 

agropecuárias, e menos contemplados com Unidades de Conservação.  

Durante os últimos anos, estudos apresentados (IUCN) ao público em geral 

apontaram que a vegetação da Caatinga encontra-se reduzida a menos da metade; no caso 

da Paraíba, a cobertura florestal restante é de pouco mais de 30%. Além disso, a 

dependência da população e de alguns setores da economia nordestina, como os pólos 

cerâmicos e outras indústrias, em relação à lenha como fonte de energia corresponde a 

30% a 50% da energia primária. A lenha e o carvão vegetal representam 60% de toda a 

energia utilizada para cozinhar alimentos no Nordeste. Esses dados somente corroboram 

uma maior necessidade de preservação da Caatinga stricto sensu, pois a demanda de 

material lenhoso nativo sendo consumido das mais variadas formas vem promovendo uma 

devastação da diversidade ainda desconhecida desse bioma. 

 

4.17.2. OBJETIVOS DO PROGRAMA 

 

4.17.2.1. GERAL 

 

Este Programa tem por objetivo a implementação de medidas compensatórias por 

perdas ambientais, em conformidade ao que determina Lei nº 9.985, de 18 de junho de 

2000, e demais diplomas legais que a apóiam. 
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4.17.2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Compensar, em parte, a perda dos ecossistemas diretamente afetados.  

 Propiciar a conservação de amostras representativas do patrimônio natural da 

Caatinga remanescente. 

 Manter Unidades de Conservação através do aporte de recursos advindos da 

compensação ambiental obrigatória.  

 Propor alternativas para seleção das Unidades de Conservação que serão 

contempladas com a aplicação dos recursos previstos para este Programa. 

 

4.17.3. IDENTIFICAÇÃO DAS UNIDADES DE CONSERVAÇÃO PRÓXIMAS À ÁREA DO 

EMPREENDIMENTO 

As 05 (cinco) Unidades de Conservação existentes são apresentadas, onde cada UC é 

localizada, mapeada em seu entorno, sendo representadas pela Figura 42 em carta-

imagem contendo, além de seu perímetro e a interseção com outras áreas propostas para 

UC’s e prioritárias para conservação. 

Figura 42 - Mapa de unidade de conservação - UC e zona de amortecimento 
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Assim conforme a Lei do SNUC destina-se 0,5% do valor do empreendimento para a 

Unidade de Conservação - UC, denominada de Parque Estadual do Pico do Jabre, que é a 

mais próxima do empreendimento, estando distante 18.291,30 m ( Figura 42) conforme o 

cronograma a seguir: 

O Valor do orçamento geral do empreendimento foi de R$ 10.564.819,77. Aplicando-se 0 

0,5% sobre este valor encontramos R$ 52.824,09. Sugerimos que este valor seja pago em 

03(três) anos, ficando R$ 17.607,96 por ano, nos três primeiros anos de operação. 

 

 

Tabela 5 - Cronograma de desembolso da compensação ambiental - SNUC 

1 ANO 2 ANO 3 ANO TOTAL (R$) 

R$ 17.607,96 R$ 17.607,96 R$ 17.607,96 52.824,09 

    

FONTE: ECOSAM, 2020  

 

Quadro  105 - Quadro Resumo do Programa de Compensação Ambiental 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa de 
Compensação 
Ambiental 

Implementação de 
medidas compensatórias 
por perdas ambientais, em 
conformidade ao que 
determina Lei nº 9.985, de 
18 de junho de 2000, e 
demais diplomas legais 
que a apóiam. 

Determinado pela 
SUDEMA. 

Durante a fase 
de operação do 

CTR. 
Empreendedor  

Equipe 
Técnica 

 Engenheiro Civil e Gerente do CTR  
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4.18. PROGRAMA DE CONTROLE DE ODORES (PCO) 

  

4.18.1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

  

 Neste contexto e com base na composição gravimétrica trazida no item 5, têm-se 

que os RDOs dispõem de alta concentração de matéria orgânica no volume gravimétrico 

total (aproximadamente 50%), de modo que, quando em decomposição, são responsáveis 

pela emissão de gás sulfídrico (H2S), mercaptanas e amônia, compostos com propriedades 

odoríferas desagradáveis. 

 O olfato humano é sensível a concentrações baixíssimas de gás sulfídrico 

(perceptível a partir de 01 ug/m3), de modo que baixas concentrações de resíduos sólidos, 

em ambientes desprovidos de sistemas de controle de emissão de odor, podem causar 

incomodo a população lindeira, tais como dor de cabeça, irritação e náuseas (Belli Fo, 1995; 

Silva, 2002).  

 Com o exposto, e cientes de que a propagação de odor pode representar fator 

atrativo a fauna sinantrópica e agentes patogênicos, o presente plano torna-se necessário a 

fim de mitigar e monitorar respectivo impacto. 

  

4.18.2. OBJETIVOS  

  

 São objetivos gerais do Programa de Controle de Odores:  

  

 Acompanhar, no entorno imediato ao empreendimento, a ocorrência de 

odores ocasionados pelo funcionamento do CTR;  

 Coletar dados, de maneira sistemática, a respeito da ocorrência de odores na 

região de interesse;  

 Avaliar o comportamento temporal da emissão de odores pelo CTR  e sua 

interface com fatores meteorológicos;  

 Orientar a tomada de medidas adicionais de controle, se necessário.  
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4.18.3. METAS  

  

 A principal meta a ser atingida pelo Progama de Controle de Odores é evitar a 

emissão de substâncias na atmosfera, em quantidade que possam ser perceptíveis fora dos 

limites da área de propriedade da fonte emissora.  

 

4.18.4. PÚBLICO ALVO  

  

 O público-alvo do Prorgama envolve os trabalhadores envolvidos nas obras civis de 

instalação, bem como a população domiciliada e transeunte da área de abrangência do 

empreendimento (sitio de instalação).  

  

4.18.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  

  

 As metodologias de avaliações dos odores (olfatometria) para serem utilizadas 

como ferramentas de apoio à gestão de impactos de diversas fontes sobre o meio ambiente 

estão em processo de consolidação no Brasil. Segundo Belli Filho et al (2007), odores 

podem ser avaliados através de enquetes olfatométricas realizadas junto às comunidades 

locais. 

 Tomando por base tais premissas, o presente plano de monitoramento estrutura-se 

sobre a percepção da comunidade, de certo que o odor é uma variável fenomenológica. 

 Em um primeiro momento, a ocorrência de odores perceptíveis capazes de provocar 

incômodos à população domiciliada no entorno do empreendimento deve ser avaliada por 

membros da própria comunidade. Para isto, sugere-se a seleção de algumas pessoas que 

residam ou trabalhem dentro de um raio de 500 m a partir do galpão de Transferência, bem 

como seleção de voluntários com vínculos diretos a receptores sensíveis (tais como 

unidades de ensino, postos de atendimento médico, etc.). 

 Os selecionados devem receber formulários para registro de ocorrência do odor 

característico de resíduos sólidos, proveniente da CTR, assim como classificar sua 

intensidade com base na observação subjetiva (imperceptível, perceptível, fraco, médio, 

forte e/ou insuportável).  
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 Durante os dois primeiros anos de operação do empreendimento, a cada 30 dias, um 

integrante da equipe do Programa de Comunicação e Participação Social, devidamente 

identificado, deverá coletar os formulários com as anotações realizados pelos possíveis 

receptores pré-selecionados. 

 A partir da avaliação da comunidade devem ser realizadas análises comparativas 

com intuito de definir a intensidade das sensações odoríferas na área e a percepção da 

comunidade.  

 Após os dois primeiros anos de operação da CTR, o monitoramento pessoal com o 

público alvo do programa deverá restringir-se ao canal de comunicação (ouvidoria) 

estabelecido no Programa de Comunicação e Participação Social, não sendo necessária a 

distribuição dos questionários. 

 Contudo, recomenda-se o monitoramento anemométrico, bem a consideração dos 

fatores meteorológicos nos relatórios de acompanhamento do presente plano.  

  

4.18.6. INDICADORES AMBIENTAIS  

  

 Depoimento da Comunidade domiciliada no entorno do empreendimento, bem 

como trabalhadores do empreendimento e transeuntes.  

  

4.18.7. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

  

 A equipe responsável pela execução desse programa poderá ser composta por 

empresa terceirizada especializada no monitoramento da qualidade do ar, devendo 

apresentar, no momento da contratação, documentos comprobatórios do profissional 

responsável pelo monitoramento, sendo este graduado em engenharia (Química ou 

Ambiental).  

  

4.18.8. ATENDIMENTO E REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS  

  

 Merecem destaque, quanto a sua aplicabilidade no presente programa, as seguintes 

Resoluções:  
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 Resolução CONAMA 05/89 – Institui o Programa Nacional de Controle da 

Qualidade do Ar – PRONAR.  

 Resolução CONAMA 03/90 - Dispõe sobre os Padrões de Qualidade do Ar, que 

define poluente atmosférico como “qualquer forma de matéria ou energia com 

intensidade e em quantidade, concentração, tempo ou características em 

desacordo com os níveis estabelecidos, e que tornem ou possam tornar o ar: 

impróprio, nocivo ou ofensivo à saúde; inconveniente ao bem-estar público; 

danoso aos materiais, à fauna e flora; prejudicial ao uso e gozo da propriedade 

e às atividades normais da comunidade”.  

  

 De certo que O Brasil não contempla requisitos legais específicos sobre a 

normatização da emissão de odor, vale pontuar regulamentação que aborda a questão da 

incomodidade dos odores, já estão relatadas acima a sua forma e controle. 

  

4.18.9. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  

  

 Este Programa dispõe de estreita relação com Programa de Comunicação e 

Participação Social (PCPS) e Plano de Gerenciamento de Resíduos (PGR).  

  

4.18.10. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 O Plano de gerenciamento de odores deve contemplar a fase de operação do 

empreendimento.  

  

4.18.11. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 O monitoramento iniciará assim que comecem as atividades de operação do 

empreendimento, devendo os questionários à comunidade serem aplicados 

trimestralmente, acompanhado de monitoramento anualmente, enquanto pendurar o 

funcionamento do CTR.  

 Poderão ser realizadas campanhas extraordinárias caso ocorra alguma reclamação 

relatando incômodos decorrentes de níveis de odor correlacionados às atividades 



 

 313 

eminentes ao CTR ou alguma mudança de processo ou equipamento que possa contribuir 

significativamente para a alteração dos níveis odoríferos. 

 Ressalta-se que a periodicidade proposta e/ou a continuidade do presente programa 

deve ser revisto após o primeiro ano de operação do empreendimento, em função dos 

resultados apresentados ao Órgão Ambiental.  

  

4.18.12.  RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 Este Programa é de responsabilidade do empreendedor, incluindo de forma 

compartilhada as empresas terceirizadas que executarão os monitoramentos.  

  

4.18.13. SISTEMA DE REGISTRO  

  

 Dentro do período compreendido no cronograma de execução, deve ser produzido 

um relatório trimestral das ações realizadas por este programa para acompanhamento das 

atividades e para controle do cronograma.  

 

Quadro  106 - Quadro Resumo do Programa de Controle de Odores 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa de 
Controle de 
Odores 

  Acompanhar, no entorno 
imediato ao empreendimento, 
a ocorrência de odores 
ocasionados pelo 
funcionamento do CTR; 
Coletar dados, de maneira 
sistemática, a respeito da 
ocorrência de odores na região 
de interesse;  Orientar a 
tomada de medidas adicionais 
de controle, se necessário.  

Trabalhadores 
envolvidos nas obras 
civis de instalação, 
bem como a 
população 
domiciliada e 
transeunte da área de 
abrangência do 
empreendimento (no 
entorno do sitio de 
instalação).  

O Plano de 
gerenciamento 
de odores deve 
contemplar a fase 
de operação do 
empreendimento.  

Empreendedor, 
incluindo de 
forma 
compartilhada as 
empresas 
terceirizadas que 
executarão os 
monitoramentos.  

 

Equipe 
Técnica 

 Engenheiro Civil e Ambiental  
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4.19. PROGRAMA  DE CONTROLE DE RUÍDO E VIBRAÇÕES (PCRV) 

   

4.19.1. APRESENTAÇÃO E JUSTIFICATIVA  

  

 A Organização Mundial de Saúde (OMS) reconhece que o ruído constitui um dos 

principais problemas de poluição em escala mundial, além da possibilidade de induzir 

perdas auditivas em caso de exposição contínua a níveis elevados. O ruído em excesso 

também contribui significativamente para o incômodo psicossomático nas populações, 

podendo gerar estresse e esgotamento físico em caso de interferência no sono. 

 As obras e as atividades diversas, a serem desenvolvidas durante a fase de 

instalação da CTR de São José do Bonfim, assim como as atividades inerentes ao 

empreendimento, (intensificação no tráfego de automóveis, funcionamento do sistema de 

mitigação de emissões atmosféricas) poderão emitir ruídos, em diferentes graus de 

intensidade, passíveis de causarem interferências em agentes receptores localizados no 

entorno das obras e do perímetro em estudo.  

 Diante dos possíveis impactos mencionados torna-se importante efetuar o 

monitoramento do nível de ruídos decorrentes das ações projetadas para assegurar que as 

emissões estejam em concordância com a legislação federal, estadual e municipal, ou seja, 

que o conforto, a saúde e o bem-estar da população e da fauna local estejam garantidos. 

 Dessa maneira, na fase de instalação e operação do empreendimento, propõe-se a 

realização de medições dos níveis de ruídos e a consequente verificação da relevância dos 

eventuais impactos relacionados às respectivas obras, assim como potenciais receptores 

situados próximos ao empreendimento.  

  

4.19.2. OBJETIVOS  

  

 É objetivo geral do presente programa: monitorar o impacto provocado pelos ruídos 

decorrentes das atividades da construção e operação do CTR, de modo a atender à 

Resolução CONAMA 001/90, que estabelece critérios e padrões para emissão de ruídos por 

atividades industriais, comerciais ou sociais e que considera como aceitáveis os níveis de 

ruído previstos pelas normas ABNT NBR 10.151/87 e NBR 10152, buscando conformidade 

inclusive com as estâncias locais.  
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 Monitorar o nível de ruído nas comunidades adjacentes ao canteiro de obra e 

ao terreno projetado as operações de Transferência de RDO;  

 Mensurar o nível de ruído dentro do empreendimento para garantir que as 

emissões de ruído não sejam superiores ao estabelecido pela NBR 10151, para 

cada tipo de uso do solo observado em situ;  

 Garantir o uso de equipamento de proteção auricular (EPIs), segundo a NR-6, 

cuidando para que sejam utilizados e mantidos estoques de reposição a fim de 

garantir a execução das medidas de controle;   

 Monitorar, através de canais de comunicação específicos, eventuais 

reclamações das comunidades de entorno relacionadas ao incômodo dos 

ruídos gerados; e  

 Realizar as medidas de correção imediatamente após a detecção de limites 

acima de valores aceitáveis.  

 

4.19.3. METAS  

  

 Garantir que as emissões sonoras decorrentes da instalação e operação das obras 

previstas a CTR de São José do Bonfim estejam em conformidade para com a legislação 

existente, fazendo assim com que a qualidade sonora seja mantida.  

  

4.19.4. PÚBLICO ALVO  

  

 O público-alvo deste programa são trabalhadores envolvidos na implantação do 

CTR, a população domiciliada nas imediações do empreendimento, além dos transeuntes e 

fauna local.  

  

4.19.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  

  

 As medições deverão seguir o preceituado na norma ABNT NBR 10151, assim como 

a Lei Municipal 11.804/95. Quando divergentes, atentar-se aos padrões mais restritivos. 
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 As medições devem ser realizadas com tempo adequado para averiguação de 

dados, ou seja, sem presença de chuvas, ventos fortes, trovões e demais interferências 

audíveis advindas de fenômenos da natureza e que possam interferir nas medições. 

 Em ambientes externos as medições deverão ser efetuadas a aproximadamente 1,2 

m do piso e pelo menos 2 m do limite da propriedade que contenham a fonte de vibração, 

assim como de quaisquer outras superfícies refletoras (como muros, paredes, etc.). Na 

impossibilidade de atender alguma destas recomendações, a descrição da situação medida 

deve constar no relatório, de modo a evitar qualquer interferência e consequentemente 

comprometimento da integridade dos resultados obtidos.  

 O monitoramento de ruídos deverá ser realizado para os períodos diurno e noturno 

a fim de comparar os níveis emitidos com os padrões da legislação competente, para 

ambos os períodos. 

 Para os monitoramentos diurnos compreende-se o período das 06h01 às 20h00 e 

para os monitoramentos noturnos o período das 20h01 às 06h00, conforme legislação 

municipal (Lei 11.804/95 - Art. 2º).  

 De acordo com a NBR-10.151, caso o nível de ruído, avaliado anteriormente à 

implantação do projeto, seja superior ao valor estipulado para a área e o horário em 

questão, o Nível de Critério de Avaliação assume o valor medido no local. Deste modo, é 

recomendada a realização de uma campanha de avaliação dos níveis de ruído local, 

previamente às obras de implantação do projeto, a fim de verificar os níveis de ruído 

naturais presentes nas áreas monitoradas, comparando-os aos valores obtidos quando da 

realização das obras. 

 Durante as campanhas de Comunicação a serem realizadas pela equipe 

competente, a comunidade de entorno deverá ser comunicada sobre as medições que 

serão realizadas e informadas sobre os canais de comunicação a serem utilizados para 

reclamações sobre eventuais incômodos referentes aos níveis de ruído decorrentes das 

ações do empreendimento. 

 Caso haja alguma reclamação por parte da comunidade, deverão ser efetuadas 

medições junto aos locais indicados pelos reclamantes. As medições de ruído também 

poderão ser realizadas em locais indicados pelo órgão ambiental competente. Para a 

análise dos resultados pode ser considerado o critério exposto na NBR 10.151, revisão de 

2000 - “Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas, visando o Conforto da Comunidade”.  
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 Realização das Medições  

  

 As medições de ruído deverão ser realizadas conforme o procedimento descrito na 

NBR 10.151, sendo que o tempo de amostragem deverá ser o suficiente para, em cada 

ponto, avaliar o ruído ambiente, bem como os oriundos das atividades correlacionadas a 

instalação ou operação da CTR. Sugere-se período mínimo de 10 minutos. Foi apresentado 

um estudo de qualidade de ruídos neste EIA. 

 Deverá ser anotado o período de intervalo exato dos ruídos das obras de 

implantação (considerando como tal o momento em que o ruído se torna audível, até que 

seja novamente inaudível, após o fim dos mesmos), sendo levantados assim os 03 

parâmetros de medição: ruído ambiente (sem interferência das obras) diurno; ruído 

ambiente noturno; e ruído das atividades eminentes ao empreendimento (obras, circulação de 

veículos, operação do galpão e casa de filtros, etc). Com estes dados, em função dos ruídos 

oriundos do empreendimento e tempo médio dos ruídos audíveis, pode-se calcular o nível 

equivalente (Leq) para o período diurno e noturno.  

 As medições de ruído deverão ser realizadas com medidor de nível sonoro, 

usualmente denominado de Decibelímetro, com capacidade para integrar as medidas e 

calcular automaticamente o nível sonoro equivalente designado para medições acústicas 

em geral, monitoramento de ruído ambiental e de segurança e saúde ocupacional, com 

respectivo certificado da calibração em laboratório credenciado pelo INMETRO.  

  Com base nas ponderações observadas no Item 8.6.9 - Impactos decorrente 

da emissão de níveis de ruídos e vibrações, bem como as projeções de ruídos apresentadas 

no Quadro 103, sugere-se o monitoramento de níveis de ruído em um raio de 400m a partir 

da fonte de emissão, alocados, preferencialmente, em locais de usos residenciais, bem 

como concomitante a rota de entrada e saída de caminhões da PB 073 e nas vias locais de 

área rural no entorno do empreendimento. 

 No caso de verificação de inconformidade com a Norma, deverá ser realizado 

imediatamente um diagnóstico da causa, considerando, dentre outras, as seguintes 

possibilidades:  

  

 Calibração do equipamento de medição;  

 Manutenção inadequada dos equipamentos;  
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 Não estabelecimento das medidas de controle de ruídos; e  

 Ineficiência das medidas de controle de ruídos.  

  

 Em qualquer dos casos, deverá ser feito o registro da situação, devidamente 

encaminhado ao responsável pelo acompanhamento ambiental da obra para as devidas 

providências, de acordo com o Quadro 107.  

  

Quadro  107 - Ficha de acompanhamento de não conformidade para monitoramento de ruídos 

 

 Em paralelo às campanhas de monitoramento de emissões de ruído, algumas 

medidas, de ordem geral, devem ser tomadas como forma de controle do ruído na fonte, 

tais como:  

 Reduzir as atividades ruidosas durante o horário noturno, das 20h01 às 6h 

do dia seguinte;  

 Programar as atividades muito ruidosas em períodos do dia menos sensíveis 

ao ruído;  

 Escolher, na medida do possível, equipamentos com tecnologia mais 

silenciosa para realizar uma determinada tarefa;  

 Manter os equipamentos em boas condições de utilização, com sua 

manutenção e lubrificação em dia;  

 Instruir os operadores dos equipamentos para utilizá-los com a menor 

potência possível para a tarefa a ser realizada;  

 Procurar reduzir o número de equipamentos em funcionamento simultâneo 

no local, levando em conta a estimativa da potência acústica instalada para 

cada configuração de trabalho; e  

 Estabelecer patrulhas noturnas para verificar o cumprimento das 

recomendações relativas ao controle de ruído.  

Local/Fonte Geradora/Setor  
operacional  

Data de  
verificação  

Horário  Técnico  
Responsável  

        
      Padrões Alterados  

      Provável Causa  
      Medidas de correção necessárias  
      Encaminhamento (Data/setor)  
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 Com relação ao relatório de monitoramento, as seguintes informações são 

obrigatórias:  

  

 Marca, tipo ou classe e número de série de todos os equipamentos de 

medição utilizados;  

 Data e número do último certificado de calibração de cada equipamento de 

medição;  

 Desenho esquemático e/ou descrição detalhada dos pontos da medição;  

 Horário e duração das medições do ruído;  

 Nível de pressão sonora corrigido, indicando as correções aplicadas;  

 Nível de ruído ambiente;  

 Valor do nível de critério de avaliação aplicado para a área e o horário da 

medição;  

 Referência a NBR 10151  

  

4.19.6. INDICADORES AMBIENTAIS  

  

 As medições de ruído, a serem realizadas nos pontos selecionados, deverão ser 

comparadas com as medições realizadas previamente ao início das obras de implantação 

do empreendimento (background) e com os limites estabelecidos pela NBR 10.151, 

verificando eventuais diferenças, possíveis incômodos à população em virtude da 

implantação e operação da unidade de Transferência e enquadramento na legislação 

vigente.  

  

4.19.7. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

  

 É necessária a utilização de um consultor especialista em monitoramento de ruídos, 

bem como de dois auxiliares de serviços durante as campanhas.  

 Considerando-se a instalação / aluguel de equipamentos o deslocamento de 

técnicos, bem como a elaboração de relatórios conclusivos acerca do tema em questão, 
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deverá ser realizado campanhas anuais de monitoramento de ruídos e respectivo relatório, 

considerando medições diurnas e noturnas. 

  

4.19.8. ATENDIMENTO E REQUISITOS LEGAIS E/OU REQUISITOS  

  

 Este Programa visa sistematizar as ações de monitoramento e acompanhamento a 

serem desenvolvidas nas fases de implantação e operação do empreendimento, 

identificando as responsabilidades por sua execução. Em relação à legislação vigente 

merecem destaque, quanto a sua aplicabilidade, as seguintes Leis, Resoluções e Normas:  

  

 ABNT - NBR 10151 - Avaliação do ruído em áreas habitadas, visando o conforto 

da comunidade; Procedimento, revisão de junho/2000.  

 ABNT - NBR 10152 – Níveis de ruído para conforto acústico, revisão com a 

Errata de junho/1992.  

 ABNT - NR 15 – Dispõe sobre atividades insalubres.  

  

4.19.9. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 Este programa deverá ser iniciado na fase de planejamento, antes do início das 

obras de instalação do empreendimento, a fim de consolidar o background ambiental do 

cenário acústico a ser monitorado, e perdurar na fase de operação.  

  

4.19.10. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  

  

 Para o monitoramento do nível de pressão sonora, prevê-se a realização de 

campanhas semestrais nas fases de implantação e operação. Tendo seu início 

concomitante com o início das obras para implantação do empreendimento. 

 Poderão ser realizadas campanhas extraordinárias caso ocorra alguma reclamação 

relatando incômodos decorrentes de níveis de emissões sonoras anômalas nas atividades 

do CTR de São José do Bonfim ou alguma mudança de processo ou equipamento que possa 

contribuir significativamente para a alteração dos níveis ambientais de pressão sonora. 
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 Ressalta-se que a periodicidade proposta e/ou a continuidade do presente programa 

deve ser revisto após o primeiro ano de operação da planta, em função dos resultados 

apresentados ao Órgão Ambiental.  

  

4.19.11. RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA  

  

 O programa de monitoramento da qualidade das águas subterrâneas é de 

responsabilidade do empreendedor.   

  

4.19.12. SISTEMA DE REGISTRO  

  

 Dentro do período compreendido no cronograma de execução, devem ser 

produzidos relatórios semestrais das ações realizadas por este programa para 

acompanhamento das atividades e para controle do cronograma, contemplando, 

obrigatoriamente, a ficha de acompanhamento de não conformidade para monitoramento 

de ruídos.  

Quadro  108 - Programa de Controle de Ruídos e Vibrações. 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa de 
Controle de 
Ruídos e 
Vibrações. 

Monitorar o impacto provocado pelos 
ruídos decorrentes das atividades da 
construção e operação do CTR, de 
modo a atender à Resolução 
CONAMA 001/90, que estabelece 
critérios e padrões para emissão de 
ruídos por atividades industriais, 
comerciais ou sociais e que considera 
como aceitáveis os níveis de ruído 
previstos pelas normas ABNT NBR 
10.151/87 e NBR 10152, buscando 
conformidade inclusive com as 
estâncias locais.  

Trabalhadores 
envolvidos na 
implantação do 
CTR, a população 
domiciliada nas 
imediações do 
empreendimento, 
além dos 
transeuntes e 
fauna local.  

Durante a fase 
de 
implantação e 
operação do 
CTR. 

Empreendedor  

Equipe 
Técnica 

 Engenheiro Civil e Ambiental  
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4.20. PROGRAMA DE FECHAMENTO (ENCERRAMENTO) DO ATERRO SANITÁRIO 
DE SÃO JOSÉ DO BONFIM – CTR DA RM DE PATOS-PB. 

 
Com o encerramento das atividades do empreendimento, é necessário o monitoramento 

das condições do mesmo, sobretudo em relação à seus efluentes líquidos e gasosos, que 

continuarão sendo gerados.  

Após o encerramento do aterro o monitoramento das águas subterrâneas deverão 

continuar por um período de 20 anos, este período pode ser reduzido uma vez constatado o 

término da geração de líquido percolado ou, então, estendido caso se acredite ser 

insuficiente, e após constatado a eficácia dos métodos aplicados, a área estará apta a ser 

encerrada definitivamente.  

Somente após todas as comprovações obtidas dos monitoramentos realizados, atestando a 

normalidade do maciço de resíduos (estabilização geotécnica e ambiental), o local poderá 

ser utilizado para sistemas de lazer, áreas verdes, quadras de esportes, parques e outros 

equipamentos de lazer compatíveis, bem como atrativos para práticas de Educação 

Ambiental, devidamente avaliadas e aprovadas pelo Órgão Ambiental competente.  

Não poderão ser realizadas atividades que utilizem a escavação e perfuração da camada 

pela qual foi realizada a cobertura final do aterro. 

 

OBJETIVOS 

O principal objetivo deste programa é orientar o encerramento das atividades 

envolvendo a operação do aterro sanitário, visto que os processos a geração de gases e 

efluentes percolados ainda continuarão por vários anos.  

Para tanto, este programa irá orientar todos os processos e etapas para o 

monitoramento afim de detectar possíveis desconformidades, evitando assim, danos 

ambientais e custos desnecessários por falta de acompanhamento.  

Para tanto, este programa visa:  

 

 Monitorar a Qualidade das Águas Superficiais;  

 Monitorar a qualidade de aguas superficiais, 

 Monitorar a qualidade de aguas subterrâneas; 

 Realizar inspeção Visual, observando indícios de fissuras e rompimento nas 

camadas de cobertura das células e/ou movimentação de massa de resíduos; 
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 Acompanhar a cobertura vegetal e processos erosivos sobre a célula encerrada.  

 

METODOLOGIA 

Após o encerramento da vida útil do Aterro sanitário, deverá ser dado continuidade 

aos processos de acompanhamento e monitoramento das atividades mitigatórias e 

compensatórias, conforme estabelece a SUDEMA.  

As ações de pós encerramento devem ser definidas com base nos planos de 

gerenciamento e controle da operação. Ao final, a superfície do aterro sobre as células 

desativadas, terão conformação em bermas e taludes. Será monitorado a ocorrência de 

recalques e a possibilidade de emissões de percolado e gases.  

A longo prazo, será avaliada a possibilidade de uso da área para fins de esporte e 

lazer.  

 

Inspeção e Manutenção  

 

O monitoramento, manutenção e inspeção de todas as instalações e sistemas 

inseridos no aterro será realizado até que haja a estabilização geotécnica, biótica e 

ambiental.  

Para tal, estima-se um acompanhamento por um período de no mínimo 20 anos ou 

até que seja comprovada a estabilidade das condições citadas acima, através de laudo 

técnico obtido pelas inspeções e programas executados neste período. Desta forma, com 

manutenção e inspeção periódica e permanente, a eficácia no encerramento das atividades 

atenderão os requisitos técnicos, assegurando o encerramento do empreendimento.  

Para tanto, serão implementados e observados os seguintes aspectos técnicos 

durante as atividades de inspeção e manutenção: 

 

PUBLICO ALVO 

 

O Público alvo é formado por Funcionários, Colaboradores, Empreiteiras e Empreendedor. 
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INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PROGRAMAS  
 

O Programa associa-se ao Programa de Acompanhamento e Monitoramento; Programa de 

Comunicação Social e Educação Ambiental; Programa de Controle de Vetores e Acidentes 

com Animais. 

 

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO  
 

Este Programa deverá ter início na fase de Desativação. 

 
RESPONSABILIDADE PELA EXECUÇÃO DO PROGRAMA  
 

A responsabilidade pela execução do Programa é do empreendedor, que deverá contratar 

equipe técnica qualificada das respectivas áreas de atuação. 

 

SISTEMA DE REGISTRO  

  

 Dentro do período compreendido no cronograma de execução, devem ser 

produzidos relatórios semestrais ou anuais das ações realizadas por este programa para 

acompanhamento das atividades e para controle do cronograma, contemplando, 

obrigatoriamente, a ficha de acompanhamento de não conformidade para monitoramento do 

encerramento do aterro sanitário de São José do Bonfim-PB. 

 

Quadro  109 - PROGRAMA DE ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa de 
Encerramento 
do Aterro 
Sanitário. 

Monitorar o encerramento do aterro 
sanitário, implementado após o 
fechamento do aterro sanitário. 

Trabalhadores 
envolvidos na 
implantação do 
CTR, a população 
domiciliada nas 
imediações do 
empreendimento.  

Após a fase de 
fechamento 
do aterro 
sanitário. 

Empreendedor  

Equipe 
Técnica 

 Engenheiro Civil e Ambiental  
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Quadro  110 - Quadro Resumo dos Programas Básicos Ambientais 

QUADRO RESUMO DOS PROGRAMAS BÁSICOS AMBIENTAIS - PBA 

Nome do 
Programa 

Objetivo Público Alvo 
Cronograma e 

Execução 
Responsabilidade 

 

Programa de 
Diretrizes para 
a Gestão 
Ambiental de 
Obras (PCAO) 

Monitoramento da 
implantação das medidas 
definidas no contexto 
inclusive as exigências e os 
condicionantes ambientais 
estabelecidos pelo órgão 
ambiental e pela legislação 
vigente.  

Empreendedor e 
todos os seus 
contratados para as 
fases de 
implantação das 
obras que 
compõem o 
empreendimento. 

A execução 
deste programa 
deve ser 
associada a cada 
obra de 
intervenção 
prevista para a 
CTR de 
Resíduos.  

Empreendedor, 
incluindo de forma 
compartilhada as 
empresas 
terceirizadas que 
executarão das obras 
civis de instalação do 
CTR.  

 

Equipe Técnica Engenheiro e Engenheiro Ambiental  

Programa de 
Comunicação 
e Participação 
Social (PCPS) 

Implantar canais oficiais de 
divulgação das atividades do 
empreendimento e um 
sistema interativo com os 
grupos de interesse e 
instituições, visando o 
nivelamento e a 
democratização das 
informações, possibilitando o 
envolvimento e a 
participação do público a que 
as ações se destinam. 

População 
residente das 
comunidades de 
Tubarão I e II, todos 
integrantes da AID 
e AII. 

Estende-se por 
todo o periodo 
de instalação do 
empreendiment
o 

Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro e Assistente Social  

Programa de 
Educação 
Ambiental 
(PEA) 

Despertar a consciência dos 
seus públicos-alvo sobre os 
aspectos do meio ambiente 
(natural, rural e urbano), 
considerando a importância 
do patrimônio natural e 
humano da região onde o 
empreendimento está 
inserido. 

População 
residente e 
trabalhadora da 
Área da 
implantação, 
Operários e 
Funcionários do 
empreendimento.  

Estende-se 
durante a fase de 
operação do 
empreendiment
o. 

Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro e Engenheiro Ambiental  
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Programa de 
Tratamento 
Paisagístico 

  Orientar a implantação e a 
manutenção do projeto de 
paisagismo; Melhorar a 
qualidade estética e 
ambiental do terreno; 
Minimizar os impactos visuais 
das futuras instalações da 
CTR,  Influenciar na aceitação 
do empreendimento pela 
população do entorno.  

Pessoas que 
apresentam uma 
relação direta ou 
indireta com o 
terreno alvo do 
empreendimento, 
incluindo os 
moradores e 
trabalhadores do 
entorno, bem como 
os futuros 
trabalhadores do 
CTR. 

O presente 
programa deve 
ser executado na 
fase de 
instalação e de 
operação do 
CTR.  

Empreendedor, 
incluindo de forma 
compartilhada as 
empresas 
terceirizadas que 
executarão os tratos 
paisagísticos 
previstos, incluindo a 
manutenção das 
áreas verdes e 
arborização.  

 

Equipe Técnica  Engenheiro e Engenheiro Florestal  

Prorgama de 
Gerenciament
o de Resíduos 
(PGR) 

Implementar um sistema de 
gestão e supervisão 
ambiental que vise minimizar 
e mitigar os possíveis 
impactos ambientais 
causados pela geração e 
armazenamento de resíduos, 
na fase de implantação e 
operação, assegurando que a 
menor quantidade possível 
seja gerada durante a 
construção do 
empreendimento, bem como 
ao longo da sua vida útil.   

Empreiteiras e os 
trabalhadores 
envolvidos nas 
obras civis de 
instalação. 

Compreende a 
etapa de obras e 
operação do 
empreendiment
o.  

Empreendedor, 
incluindo de forma 
compartilhada as 
empresas 
terceirizadas que 
executarão das obras 
de instalação 
(construtoras).  

 

Equipe Técnica  Engenheiro e Engenheiro Ambiental  

Programa de 
Controle de 
Vetores (PCV) 

Inibir a ocorrência da fauna 
sinantrópica potencialmente 
vetora de doenças aos seres 
humanos, reduzindo-se os 
riscos à saúde pública, 
especialmente da 
comunidade do entorno do 
empreendimento.  

As populações de 
espécies 
potencialmente 
vetoras serão 
controladas a fim de 
minimizar os riscos 
à saúde pública da 
população do 
entorno e dos 
trabalhadores do 
CTR.  

Ocorrerá 
durante a fase de 
implantação e 
operação do 
empreendiment
o. 

Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro Civil e Engenheiro Ambiental  
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Programa de 
Monitorament
o de Qualidade 
de Águas 
Subterrâneas 
(PQAS) 

Proceder a um 
reconhecimento das 
condições hidrogeológicas e 
hidroquímicas do local deste 
empreendimento e do aterro 
sanitário, no sentido de 
identificar a existência de 
eventuais contaminações que 
demandem a necessidade de 
ações futuras.   

Trabalhadores 
envolvidos na 
implantação da 
operação do CTR de 
São José do Bonfim, 
a população 
residente nas 
localidades das 
obras projetadas, 
no caso na 
comunidade 
Tubarão I e II. 

 Inicia-se na fase 
de 
planejamento, a 
fim de consolidar 
o background 
ambiental das 
águas 
subterrâneas a 
serem 
monitoradas, e 
perdurar na fase 
de implantação e 
operação do 
CTR.  

Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro e Engenheiro Ambiental  

Prorgama de 
Monitorament
o do Sistema 
de Tratamento 
de 
Chorume/Lixiv
iado 

Monitorar o impacto 
provocado pelos efluentes 
gerados no aterro sanitário  

de modo a atender à 
Legislação. 

Comunidades da 
AID e AII 

Durante toda a 
fase de operação 

do CTR e de 
fechamento do 

ASSJB. 

Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro e Engenheiro Ambiental  

Programa de 
Monitorament
o Geotécnico – 
Recalques 
superficiais do 
Maçico 

Obter informações de setor 
(ou camadas de lixo) do 
aterro sanitário, tanto em sua 
área quanto em sua 
profundidade, ao longo do 
tempo, para acompanhar as 
os  recalques diferencias que 
ocorram na massa de Lixo, 
nas várias fases do processo 
de decomposição dos 
resíduos.  

Comunidades da 
AID. 

Durante toda a 
fase de operação 

do CTR e de 
fechamento do 

ASSJB. 

Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro Civil e Ambiental  

Programa de 
Monitorament
o de Gases 

Avaliar o estágio de 
decomposição dos resíduos 
no aterro.  

Comunidades da 
AID. 

Durante toda a 
fase de operação 

do CTR e de 
fechamento do 

ASSJB. 

Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro Civil e Ambiental  
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Programa de 
Monitorament
o e Resgate de 
Fauna 

Destina a orientar as ações 
que devem ser realizadas 
para proteger ou atenuar, do 
ponto de vista ambiental, os 
efeitos nocivos gerados pela 
construção do 
empreendimento com 
relação a fauna local. 

Comunidades da 
AID e AII 

Deverá conter 
algumas 
medidas que 
deverão ser 
implementadas 
durante a fase de 
construção, e 
outras durante a 
fase de operação 
do 
empreendiment
o.  

Empreendedor, 
incluindo de forma 
compartilhada as 
empresas 
terceirizadas que 
executarão as 
atividades.  

 

Equipe Técnica  Engenheiro e Biólogo  

Programa de 
Capacitação 
de Pessoal 
(PCP) 

Destina a orientar as ações 
que devem ser realizadas 
para capacitar o corpo 
tecnico e operacional do CTR 
de forma a minimizar os 
impactos previstos nestas 
fases. 

Gerencial e 
Operacional 

Durante toda a 
fase de operação 

do CTR. 
Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro Civil e Ambiental e Biólogo  

Programa de 
Resgate 
Arqueológico 

Avaliar a existência, 
extensão, profundidade, 
diversidade cultural e grau de 
preservação dos sítios 
arqueológicos 
eventualmente localizados 
na área de influência direta 
do empreendimento. 

Comunidades da 
AID 

Durante a fase 
de implantação 

do CTR. 
Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro e Arqueólogo  

Programa de 
Priorização de 
Contratação 
de Mão de 
Obra Local 

Priorizar a contratação de 
mão de obra local das 
comunidades da AID e AII e 
região na implantação e 
operação do CTR. 

Trabalhadores que 
se adequem aos 
serviços a serem 
realizados na 
implantação do 
CTR. 

Durante a fase 
de implantação e 

operação  do 
CTR. 

Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenehriro Civil e Gerente Administrativo do ASSJB  

Programa de 
Compensação 
Ambiental 

Implementação de medidas 
compensatórias por perdas 
ambientais, em 
conformidade ao que 
determina Lei nº 9.985, de 18 
de junho de 2000, e demais 
diplomas legais que a 
apóiam. 

Determinado pela 
SUDEMA. 

Durante a fase 
de operação do 

CTR. 
Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro Civil e Gerente do CTR  
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Programa de 
Controle de 
Odores 

  Acompanhar, no entorno 
imediato ao 
empreendimento, a 
ocorrência de odores 
ocasionados pelo 
funcionamento do CTR; 
Coletar dados, de maneira 
sistemática, a respeito da 
ocorrência de odores na 
região de interesse;  Orientar 
a tomada de medidas 
adicionais de controle, se 
necessário.  

Trabalhadores 
envolvidos nas 
obras civis de 
instalação, bem 
como a população 
domiciliada e 
transeunte da área 
de abrangência do 
empreendimento 
(no entorno do sitio 
de instalação).  

O Plano de 
gerenciamento 
de odores deve 
contemplar a 
fase de operação 
do 
empreendiment
o.  

Empreendedor, 
incluindo de forma 
compartilhada as 
empresas 
terceirizadas que 
executarão os 
monitoramentos.  

 

Equipe Técnica  Engenheiro Civil e Ambiental  

Programa de 
Controle de 
Ruídos e 
Vibrações. 

Monitorar o impacto 
provocado pelos ruídos 
decorrentes das atividades da 
construção e operação do 
CTR, de modo a atender à 
Resolução CONAMA 001/90, 
que estabelece critérios e 
padrões para emissão de 
ruídos por atividades 
industriais, comerciais ou 
sociais e que considera como 
aceitáveis os níveis de ruído 
previstos pelas normas ABNT 
NBR 10.151/87 e NBR 10152, 
buscando conformidade 
inclusive com as estâncias 
locais.  

Trabalhadores 
envolvidos na 
implantação do 
CTR, a população 
domiciliada nas 
imediações do 
empreendimento, 
além dos 
transeuntes e fauna 
local.  

Durante a fase 
de implantação e 
operação do 
CTR. 

Empreendedor  

Equipe Técnica  Engenheiro Civil e Ambiental  

Programa de 
Encerramento 
do ASSJB. 

Orientar o encerramento das 
atividades envolvendo a 
operação do aterro sanitário, 
visto que os processos a 
geração de gases e efluentes 
percolados ainda continuarão 
por alguns anos.  

Funcionários, 
Colaboradores e 
Empreendedor. 

Deverá ter início 
na fase de 
Desativação do 
ASSJB. 

empreendedor, que 
deverá contratar 
equipe técnica 
qualificada das 
respectivas áreas de 
atuação. 

 

Equipe Técnica Engenheiro Civil e Ambiental   
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PLANOS AMBIENTAIS 

 

Apresenta-se a seguir os Planos Ambientais que junto com os PBAs irão completar o 

conjunto de medidas mitigadoras das ações realizadas na implantação do 

empreendimento. 

Os planos aqui apresentados fazem parte da política de gestão da ECOFORTE para 

que o empreendimento seja construído e operado de forma a que não haja ocorrências 

danosas tanto ao meio ambiente quanto aos trabalhadores e às comunidades que habitam 

a sua região de implantação.  

 

4.21. PLANO DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

 

Todas as atividades de inspeção rotineira e de manutenção preventiva e corretiva no aterro 

sanitário deverão ser registradas em planilhas apropriadas, ficando a critério do engenheiro 

coordenador a sua melhor concepção, devendo, porém, serem relatados os incidentes 

ocorridos, suas datas e ações mitigadoras. Estas ações devem ser realizadas pelo manual 

das máquinas e equipamentos e seus planos definidos pelos fabricantes, mas em geral, 

estes planos de manutenção deverão atender, no mínimo a: 

 

4.21.1. LIBERAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

 Na realidade os procedimentos para a liberação dos veículos e equipamentos que 

irão operar o aterro sanitário de São José do Bonfim começam no dia anterior, quando os 

veículos completam sua jornada de trabalho e são revisados, limpo e desodorizado antes de 

serem recolhidos ao galpão. Porém, no dia da jornada, os procedimentos para a liberação 

propriamente dita, se iniciam com o preparo do Boletim Diário de Operação, o BDO.  Este 

boletim é uma ficha que relaciona todas as informações de controle inerentes aos serviços a 

serem realizados, além de conter as informações relevantes a respeito do veículo. 

 

4.21.2. ROTINAS DE MANUTENÇÃO 

 Os quadros a seguir mostram com maior detalhe o Plano de Manutenção de 

Veículos, Máquinas e Equipamentos, que poderá ser adotado e aqui compreendidos, como 
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os veículos e motocicletas usadas na fiscalização e segurança da área e nos equipamentos – 

tratores de esteira, retro escavadeiras, caçambas basculantes, pocklains, etc, do aterro 

sanitário de São José do Bonfim - PB. 

   

Quadro  111 - Plano de Manutenção Preventiva para Veículos, Caminhões e Equipamentos que realizam os 
serviços de fiscalização e operação do aterro sanitário de São José do Bonfim  – Diário 

CONJ. AÇÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

MOTOR 

 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

CARDAN 

CX. 

TRANS. 

CX. 

TRANS. 

CX. 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

EXECUTAR 

AVALIAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

Plano diário operador e lubrificação. 

Lavar. 

Correção e Reparos provenientes do Plano Diário e dos COM-19. 

Repor parafusos faltantes. 

Reapertar parafusos soltos e grampos de fixação dos 

implementos (mancal da balança. cardans, etc). 

Trincas dos chassis, dos sobrechassis, travessas dos chassis, 

quebra-ondas, etc. 

Correção S.O.S.. 

Limpeza dos respiros (motor, caixas, eixos). 

Testar tampa do radiador. Testar sistema checando se ocorre 

alívio de pressão ao se retirar a tampa após funcionamento do 

motor. Caso negativo, localizar e corrigir vazamento. 

Colméia do radiador quanto a sujeiras e amassados das aletas. 

Estado das polias e correias. 

Fixação da tubulação de combustível e do tanque de 

combustível. 

Estado e fixação das juntas, silencioso e descarga. 

Braçadeira e mangote do sistema de admissão de ar. 

Articulações do acelerador. 

Fixação. 

Estanqueidade do sistema de admissão de ar. 

Avaliar coxins do radiador e motor. 

Folga das cruzetas. 

Redução e fixação. 
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Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 

Quadro  112 - Plano de Manutenção Preventiva para Caminhões e Equipamentos 

MARCH. 

CX. 

MARCH. 

SIST. 

ELÉT. 

SIST. 

ELÉT. 

EXECUTAR 

 

Nível de óleo. 

Nível de óleo. 

Engate das marchas; fixação. 

Bateria: proteção, fixação, nível (se possível). 

Limpar e isolar terminais de baterias. 

CONJ. AÇÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

MOTOR 

 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

Plano diário operador e lubrificação. 

Lavar. 

Correção e Reparos provenientes do Plano Diário e dos COM-

19. 

Repor parafusos faltantes. 

Reapertar parafusos soltos e grampos de fixação dos 

implementos (mancal da balança. cardans, etc). 

Trincas dos chassis, dos sobrechassis, travessas dos chassis, 

quebra-ondas, etc. 

Correção S.O.S.. 

Limpeza dos respiros (motor, caixas, eixos). 

Testar tampa do radiador. Testar sistema checando se ocorre 

alívio de pressão ao se retirar a tampa após funcionamento do 

motor. Caso negativo, localizar e corrigir vazamento. 

Colméia do radiador quanto a sujeiras e amassados das aletas. 

Estado das polias e correias. 

Fixação da tubulação de combustível e do tanque de 
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Fonte: ECOSAM, 2020 

 
 
 
 

Quadro  113 - Plano de Manutenção Preventiva para Caminhões e Equipamentos Semanal 

MOTOR 

MOTOR 

CARDAN 

CX. 

TRANS. 

CX. 

TRANS. 

CX. 

MARCH. 

CX. 

MARCH. 

SIST. 

ELÉT. 

SIST. 

ELÉT. 

VERIFICAR 

EXECUTAR 

AVALIAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

EXECUTAR 

 

combustível. 

Estado e fixação das juntas, silencioso e descarga. 

Braçadeira e mangote do sistema de admissão de ar. 

Articulações do acelerador. 

Fixação. 

Estanqueidade do sistema de admissão de ar. 

Avaliar coxins do radiador e motor. 

Folga das cruzetas. 

Redução e fixação. 

Nível de óleo. 

Nível de óleo. 

Engate das marchas; fixação. 

Bateria: proteção, fixação, nível (se possível). 

Limpar e isolar terminais de baterias. 

CONJ. AÇÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

MOTOR 

 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

 

Plano diário operador e lubrificação. 

Lavar. 

Correção e Reparos provenientes do Plano Diário e dos COM-

19. 

Repor parafusos faltantes. 

Reapertar parafusos soltos e grampos de fixação dos 

implementos (mancal da balança. cardans, etc). 

Trincas dos chassis, dos sobrechassis, travessas dos chassis, 

quebra-ondas, etc. 

Correção S.O.S.. 
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Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 
Quadro  114 - Plano de Manutenção Preventiva para Caminhões e Equipamentos - 250 horas 

MANUTENÇÃO PREVENTIVA 

CONJ. AÇÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

EQUIPAM. 

EQUIPAM. 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

Planos diário e semanal. 

Análise S.O.S. 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

CARDAN 

CX. 

TRANS. 

CX. 

TRANS. 

CX. 

MARCH. 

CX. 

MARCH. 

SIST. 

ELÉT. 

SIST. 

ELÉT. 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

EXECUTAR 

AVALIAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

VERIFICAR 

EXECUTAR 

 

Limpeza dos respiros (motor, caixas, eixos). 

Testar tampa do radiador. Testar sistema checando se ocorre 

alívio de pressão ao se retirar a tampa após funcionamento do 

motor. Caso negativo, localizar e corrigir vazamento. 

Colméia do radiador quanto a sujeiras e amassados das aletas. 

Estado das polias e correias. 

Fixação da tubulação de combustível e do tanque de 

combustível. 

Estado e fixação das juntas, silencioso e descarga. 

Braçadeira e mangote do sistema de admissão de ar. 

Articulações do acelerador. 

Fixação. 

Estanqueidade do sistema de admissão de ar. 

Avaliar coxins do radiador e motor. 

Folga das cruzetas. 

Redução e fixação. 

Nível de óleo. 

Nível de óleo. 

Engate das marchas; fixação. 

Bateria: proteção, fixação, nível (se possível). 

Limpar e isolar terminais de baterias. 
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EQUIPAM. 

MAT. ROD. 

MOTOR 

TROCAR 

EXECUTAR 

AVALIAR 

Tubulações soldadas. 

Medir profundidade dos pneus e anotar em 

impresso próprio. 

Necessidade de troca (S.O.S., pressões, 

consumo). 

LUBRIFICAÇÃO 

CONJ. AÇÃO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

EQUIPAM. 

MOTOR 

SIST. HIDR. 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

MOTOR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

EXECUTAR 

TROCAR 

TROCAR 

TROCAR 

EXECUTAR 

Planos diário e semanal. 

S.O.S.. 

S.O.S.. 

Elementos de filtro lubrificante. 

Óleo lubrificante. 

Elementos de filtro combustível. 

Cortar filtro lubrificante retirado para avaliação. 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 

Apresenta-se aqui os Planos ambientais para o empreendimento de forma que possam 
trazer melhorias no processo de implantação e operação do empreendimento. 
 

4.21.3. PLANEJAMENTO DO PLANO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA - PPM 

 Para implantação do Plano PPM, deverá ser realizada um a checagem do sistema 

operacional vigente, que objetiva, principalmente: 

 O entendimento de que os serviços de operação e controle do aterro sanitário são 

serviços importantes para um bom controle ambiental do empreendimento e devem ser 

tratados com métodos tecnológicos adequados; 

I. Assegurar o desenvolvimento dos serviços dentro de um padrão sanitário e de 

condições de segurança satisfatórios; 
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II. Estabelecer a distribuição racional dos recursos disponíveis, com o objetivo de 

atender, com o menor desperdício possível, as prioridades necessárias para perfeita 

execução do planejamento definido; e,  

III. Aplicar métodos contínuos e permanentes, destinados a resolver de maneira ágil, 

segura e eficaz, os problemas decorrentes da operação dos serviços. 

 

4.21.4. SISTEMA DE CONTROLE OPERACIONAL  

 O Sistema de Controle Operacional será feito por meio do preenchimento e 

avaliação de fichas de controle, efetuadas a cada mês pela gerencia de operação do aterro 

sanitário, consolidando relatórios trimestrais, semestrais e anuais ao empreendedor, no 

sentido de atender aos serviços com equilíbrio do tripé ambiental x econômico e social. Os 

equipamentos mais utilizados na operação do aterro sanitário, como os tratores de esteira, 

escavadeiras hidráulicas (PC), retroescavadeiras, caçambas basculantes, etc deverão ser 

acompanhados por indicadores chaves de performance (KPIs) com a utilização de 

indicadores como o de numero de falhas mecanicas por mês (MTBF), de forma a se 

controlar a sua produtividade e rendimento operacional no empreendimento. 

 

4.21.5. RELATÓRIOS DE CONTROLE 

 Através do monitoramento dos serviços por meio do controle operacional, 

pesquisas com a população beneficiada e o cruzamento destas informações com os dados 

do planejamento será possível elaborar relatórios de controle operacional do serviço de 

atendimento a população, consolidando através de informações a população sobre o 

empreendimento, mediante boletins trimestrais de informações sobre a quantidade de 

resíduos aterrados, trabalhos de educação ambiental realizados na comunidade do 

entorno, quantidade de visitantes ao empreendimento, etc.  

 Essa confrontação é que vai orientar as correções a serem feitas na área de 

produção para gerar os objetivos almejados. Assim, é o processo de realimentação 

fundamental para essa finalidade. 

 O controle pode ser exercido através do uso de relatórios de desempenhos, 

operacionais, de gestão e ambientais lembrando que o administrador deve exercê-lo antes 

do momento da ação e não depois do fato ocorrido. Os relatórios devem conter dados que 
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expressem resultados reais, e outros elementos de comparação, que podem ser dados 

históricos. A análise deve ser concentrada nos itens excepcionais ou anormais e podem ser 

feitos através dos Indicadores de Gestão definidos pelo empreendedor. Estes 

procedimentos irão atender a Lei de transparência e tornar o empreendimento mais perto 

da Sociedade. 

 

4.21.6. RELATÓRIO ANUAL 

 De posse de todos os dados descritos no plano de controle e registro, o engenheiro 

coordenador deverá, anualmente, elaborar um relatório sucinto de todas as atividades 

ocorridas no período, devendo, porém, descrever os tipos e quantidades de resíduos 

recebidos no ano, devendo ser identificados por gerador, além disso, o relatório anual 

deverá conter as informações relativas aos seguintes planos: 

 Todos os dados relativos à implantação do aterro sanitário de São José do Bonfim  

deverão ser registrados e arquivados, incluindo-se os serviços de movimento de terra, 

dados topográficos, instalações, etc., de modo a obter um banco de dados para fins de 

acompanhamento. 

 

4.22. PLANO DE CONTROLE E PREVENÇÃO DE ACIDENTES (PCPA)  

  

4.22.1. INTRODUÇÃO E JUSTIFICAVA  

  

  O Plano de Controle e Prevenção de Acidentes (PCPA) tem caráter 

preventivo, devendo ser implantado para que se evitem problemas durante a construção e 

operação do CTR. Quando isso não for possível, deverá ser acionado, de forma corretiva, o 

Plano de Ação de Emergência (PAE). As diretrizes básicas de elaboração e implantação do 

PCPA/PAE são apresentadas a seguir.   

  

4.22.2. OBJETIVOS  

  

 O Plano de Controle e Prevenção de Acidentes, a ser desenvolvido pela empreiteira, 

terá por objetivo a execução de ações que minimizem ou evitem acidentes durante as 
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obras. Para a fase de operação, de responsabilidade do empreendedor, o PCPA deverá 

proceder à prevenção de acidentes, com a manutenção e inspeção adequadas no 

empreendimento, promovendo, para tal, treinamentos e auditorias periódicas.  

 O Plano de Ação de Emergência terá como finalidade definir os procedimentos 

técnicos e administrativos a serem adotados em situações de dificuldades prementes que 

eventualmente venham a ocorrer, resultando em atuações rápidas e eficazes, visando 

preservar a vida humana, bem como a segurança das comunidades circunvizinhas. Os 

objetivos específicos desse Plano, tanto na fase de construção quanto de operação, são:  

  

 Estabelecer procedimento para se desencadear as ações para o combate a 

eventuais emergências, de modo que sejam rapidamente adotadas as 

providências, utilizando-se de matrizes de ação necessárias à minimização das 

consequências geradas pela ocorrência;  

 Estabelecer responsabilidades e rotinas de desencadeamento de ações para o 

atendimento emergencial, identificando antecipadamente a disponibilidade de 

recursos humanos e materiais, meios de comunicação e órgãos externos que 

possam contribuir para o PAE;  

 Criar uma rotina de ações que devam ser ordenadamente desencadeadas para 

atendimento à emergência, de maneira clara, objetiva e direcionada.  

  

4.22.3. METAS  

  

 As principais metas são:  

  

 Treinamento e capacitação de uma equipe de acionamento e combate a 

ocorrências emergenciais;  

 Diante de uma emergência, evitar ou minimizar danos ao meio ambiente, às 

pessoas e às propriedades.  
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4.22.4. PÚBLICO ALVO  

  

 O presente plano tem como público-alvo as pessoas que apresentam uma relação 

direta ou indireta ao sitio de instalação/operação do empreendimento, bem como a área de 

abrangência da CTR (setores de coleta), a exemplo dos domiciliados e da população que 

trabalha no entorno, inclusive a mão de obra projetada a CTR.  

  

4.22.5. METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  

  

 Os procedimentos do PCPA abrangem manutenção, inspeção, treinamentos e 

auditorias.  

 Os procedimentos detalhados do PAE serão exigidos da empreiteira, na contratação 

a ser realizada pelo empreendedor, visando ao tratamento de qualquer acidente eventual 

durante as obras. Para a fase de operação, o empreendedor também deverá detalhar e 

implantar o PAE. Dessa forma, o Plano de Ação de Emergência a ser elaborado pela 

empreiteira responsável pela construção e montagem do CTR de São José do Bonfim, bem 

como pela ECOFORTE, para a fase de operação, deverá conter, no mínimo, os seguintes 

itens:  

 Objetivos  

 Participantes do Plano  

 Recursos Humanos  

 Recursos Materiais  

 Estrutura Organizacional para Atendimento às Emergências  

 Eventos Acidentais com Probabilidade de Ocorrência  

 Controle das Emergências  

 Fluxograma de Desencadeamento das Ações de Emergência  

 Matrizes de Rotina de Ação de Emergência  

 Procedimento de Coordenação entre os Órgãos Participantes do Plano.  
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 Vale menção de que deverão ser determinados os participantes da empreiteira e do 

empreendedor nos PCPA/PAE, suas atribuições e responsabilidades. Deverá ser também 

indicado o principal responsável pela administração desses Planos.  

 Deverão ser definidos os participantes externos potenciais dos distritos inseridos na 

área de abrangência (setores de coleta) da CTR, tais como os Órgãos Ambientais, a Defesa 

Civil, o Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Departamento de Estradas de Rodagem do 

Estado da Paraíba (DER PB), Polícia Rodoviária e outras entidades que, direta ou 

indiretamente, possam colaborar no atendimento às emergências que venham a ocorrer.  

 

 Estrutura Organizacional para Atendimento às Emergências  

  

 Com base nos recursos humanos necessários para o atendimento às emergências, 

deverá ser formada a Estrutura Organizacional e decididas as atribuições e 

responsabilidades de seus participantes. Deverá ser definido, ainda, o sistema de 

comunicação a ser utilizado durante a emergência.  

  

 Eventos Acidentais com Possibilidade de Ocorrência  

  

 Com base no histórico de acidentes relativos às atividades de empreendimentos 

similares, desde a fase de obras, deverão ser definidos e relacionados os principais eventos 

acidentais que possam vir a ocorrer durante a construção, montagem e operação da 

Estação de Bombeamento.  

  

 Controle das Emergências  

  

 Deverá ser elaborado um Fluxograma de Desencadeamento das Ações de 

Emergência e as Matrizes de Rotina de Ações de Emergência, instrumentos esses a serem 

utilizados pela Equipe de Ação de Emergência para o controle das mesmas.  

 O Quadro 115 apresenta a estruturação básica da Matriz de Rotina de Ação de 

Emergência.  
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Quadro  115 - Estruturação básica da Matriz de Rotina de Ação de Emergência. 

O que 

fazer?  
Quem faz?  

Quando 

fazer?  
Onde fazer? 

Como 

fazer?  
Porque fazer?  

Descrição 

das ações 

tomadas  

durante  

situações de 

emergência  

Definição 

de quem  

executa a 

ação  

Definição do 

momento de  

desencadeam 

ento da ação  

Definição do 

local onde a 

ação é 

deflagrada  

Descrição 

dos  

procediment 

os adotados 

na  

emergência  

Descrição do 

motivo para agir 

como definido  

Exemplo:  

Isolar o local 

do acidente  

Exemplo:  

Equipe de  

Reconhecim 

ento  

Exemplo:  

Quando 

chegar ao 

local do 

acidente  

Exemplo:  

No local do 

acidente  

Exemplo:  

Procediment 

o específico  

Exemplo:  

Para impedir 

que pessoas se  

aproximem do  

local  

  

A figura 43, por sua vez, apresenta um exemplo de fluxograma de ações do PAE. 

Figura 43 - Fluxograma de ações do PAE
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 Fluxograma de Desencadeamento das Ações de Emergência  

  

 O Fluxograma de Desencadeamento das Ações deverá ser elaborado com a 

participação do empreendedor/empreiteira, contemplando o período que se estende desde 

a detecção do acidente até seu controle e término.  

  

 Procedimentos de Coordenação entre os Órgãos Participantes dos 

Planos  

  

 Deverão ser elaborados os Procedimentos de Coordenação entre os diversos 

responsáveis do empreendedor/empreiteira participantes do Plano e os órgãos externos 

envolvidos na região. 

 Nos Procedimentos de Coordenação, deverão ser definidas as atribuições das 

partes, os recursos materiais e humanos com os quais cada uma delas participa e sua área 

de atuação.  

 Vale mencionar, com relação às autorizações para o transporte de cargas, que os 

resíduos domiciliares (resíduos classe II A) a serem transportados na fase de operação do 

empreendimento, não possuem necessidade de autorizações especiais para o transporte. 

 O empreendedor também está dispensado de cadastramento para transporte de 

cargas junto a ANTT (Resolução 3056/ 2009), por realizar transporte de carga própria.  

  

4.22.6. INDICADORES AMBIENTAIS  

  

 Poderão ser utilizados os seguintes indicadores para acompanhamento deste 

Programa:  

  

 Percentual de trabalhadores treinados para a realização da atividade;  

 Percentual de riscos tratados e emergências controladas sujeitas à avaliação da 

eficácia do PCPA e do PAE, considerando os aspectos de extensão dos danos, 

adequação de procedimentos, tempo de resposta e eficiência dos envolvidos.  
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4.22.7. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

  

 Os recursos físicos, humanos e financeiros necessários deverão ser alocados pelas 

empreiteiras contratadas para a implantação do CTR e pelo empreendedor. 

 A equipe responsável pela elaboração do PAE será composta pelo Gerente de SMS e 

sua equipe e os responsáveis pela execução do PAE será definido durante sua elaboração, 

conforme mencionado anteriormente.  

  

4.22.8. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS  

  

 Não há exigências legais específicas para a implantação destes Planos (PCPA E 

PAE).  

  

4.22.9. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  

  

 Os Planos, ora apresentados, dispõem de inter-relação com o Programa de Gestão 

Ambiental das Obras (PGAO).   

  

4.22.10. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 O PCPA e PAE deveram contemplar a fase de instalação e operação do 

empreendimento.  

  

4.22.11. RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

  

 O Plano de Controle e Prevenção de Acidentes (PCPA), bem como o Plano de Ação 

em Emergência (PAE) é de responsabilidade do empreendedor.  

  

4.22.12. SISTEMAS DE REGISTROS  

  

 O acompanhamento deste Programa será efetuado pela ECOFORTE, através de 

auditorias periódicas nas diferentes fases da obra, verificando o cumprimento dos 
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procedimentos detalhados que serão definidos no PBA.  No Projeto Executivo está 

definido o Plano de Emergencia e segurança do aterro sanitário definido na NBR 13.896 de 

1997 em seu item 3.6, 5.4.2 e 5.4.5. 

 

4.23. PLANO DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA ( ZELADORIA) DO ATERRO SANITÁRIO  

 

As atividades de zeladoria compreendem atividades como: limpeza e umectação de 

vias, roçagens, plantios  e remoções de gramas em taludes, drenagem pluvial e limpeza, 

manutenção elétrica, jardinagem e manutenção de canteiros, inspeções de taludes e 

bermas e inspeção e manutenção de queimadores. 

Estas atividades de zeladoria são muito importantes pois mantém o aterro sanitário 

com o aspecto de limpeza e cuidado. 

4.23.1.  OBJETIVOS  

  

 O Plano de Manutenção e Limpeza ( Zeladoria), a ser desenvolvido pelo operador do 

aterro, terá por objetivo a execução de ações que visem manter o aterro em condições de 

limpeza e com zelo em suas etapas operacionais controladas. 

4.23.2.  METAS  

  

 As principais metas deste Plano são:  

  

 Manter as atividades de operação do aterro sanitário controladas;  

 Realizar operações de limpeza (zeladoria) rotineiras através do micro 

planejamento do aterro sanitário.  

  

4.23.3.  PÚBLICO ALVO  

  

 O presente plano tem como público-alvo as pessoas que apresentam uma relação 

direta ou indireta ao sitio de instalação/operação do empreendimento, bem como a área de 

abrangência da CTR (setores de coleta), a exemplo das pessoas que adentram ao aetrro e 

aos visitantes e órgãos fiscalizadores de controle externo.  
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4.23.4.  METODOLOGIA E DESCRIÇÃO DAS AÇÕES (PROCEDIMENTOS)  

  

 Os procedimentos do PML abrangem manutenção, inspeção, treinamentos e 

execução dos serviços de zeladoria. 

 

4.23.5. RECURSOS MATERIAIS E HUMANOS  

  

 Os recursos físicos, humanos e financeiros necessários deverão ser alocados pelo 

operador do aterro sanitário que fará a operação do CTR. 

 A equipe responsável pela elaboração do PML será composta pelo Gerente de 

Operação e sua equipe e os responsáveis pela execução. 

 

4.23.6. ATENDIMENTO A REQUISITOS LEGAIS E/OU OUTROS REQUISITOS  

  

Não há exigências legais específicas para a implantação destes Planos (PML e PAE).  

No entanto a ECOFORTE primará pela sua execução. 

  

4.23.7. INTER-RELAÇÃO COM OUTROS PLANOS E PROGRAMAS  

  

 Os Planos, ora apresentados, dispõem de inter-relação com o Programa de Gestão 

Ambiental das Obras (PGAO).   

  

4.23.8. ETAPAS DO EMPREENDIMENTO  

  

 O PML deveram contemplar a fase de instalação e operação do empreendimento.  

  

4.23.9. RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO 

  

 O Plano de Manutenção de Limpeza (Zeladoria) bem como o Plano de Ação em 

Emergência (PAE) é de responsabilidade do empreendedor.  
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4.23.10. SISTEMAS DE REGISTROS  

  

 O acompanhamento deste Programa será efetuado pela ECOFORTE, através de 

registros periódicos nas diferentes fases da operação, verificando o cumprimento dos 

procedimentos detalhados definidos no PBA.   

 

4.24. PLANO DE AÇÃO DE EMERGÊNCIA  

 

Os eventos de emergência são aqueles decorrentes de atos da natureza ou acidentais que 

fogem do controle do prestador de serviços, podendo causar grandes transtornos à 

qualidade e/ou continuidade da prestação dos serviços em condições satisfatórias. Neste 

sentido, as ações de emergência e contingência buscam destacar as estruturas disponíveis 

e estabelecer as formas de atuação dos órgãos operadores, tanto de caráter preventivo 

como corretivo, procurando elevar o grau de segurança e a continuidade operacional das 

instalações afetadas com os serviços de esgotamento sanitário. Deverão ser utilizados 

mecanismos locais e corporativos de gestão na operação e na manutenção dos serviços de 

operação, no sentido de prevenir ocorrências indesejadas através do controle e do 

monitoramento das condições físicas das instalações e dos equipamentos, visando 

minimizar ocorrência de sinistros e interrupções na prestação dos serviços. Em caso de 

ocorrências atípicas, que extrapolam a capacidade de atendimento local, os órgãos 

operadores deverão dispor de todas as estruturas de apoio (mão de obra, materiais e 

equipamentos), de manutenção estratégica, das áreas de gestão operacional, de controle 

de qualidade, de suporte como comunicação, suprimentos e tecnologias de informação, 

dentre outras. A disponibilidade de tais estruturas possibilitará que os sistemas de 

esgotamento sanitário não tenham a segurança e a continuidade operacional 

comprometidas ou paralisadas. As ações de emergência buscam corrigir ou mitigar as 

consequências dos eventos. Já as ações de contingências são as que visam precaver o 

sistema contra os efeitos de ocorrências ou situações indesejadas sob algum controle do 

prestador, com probabilidade significativa de ocorrência e previsibilidade limitada. Além de 

destacar as ações que podem ser previstas para minimizar o risco de acidentes, e orientar a 

atuação dos setores responsáveis para controlar e solucionar os impactos causados por 
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situações críticas não esperadas, são apresentadas algumas ações de emergências e 

contingências a serem adotadas para os serviços de saneamento básico. 

O plano de emergência do aterro sanitário comporta os aspectos ligados aos acidentes 

ambientais e ocupacionais. Para o caso de acidentes ambientais foram elaborados 

programas de monitoramento e medidas mitigadoras que estão propostas neste projeto. 

Em caso de acidentes dessa natureza os órgãos ambientais serão devidamente informados. 

Para o caso de acidente ocupacional será acionado o sistema de saúde do município, 

podendo também se solicitar o auxílio do corpo de bombeiros e da defesa civil. 

Os equipamentos ligados à segurança ocupacional a serem utilizados, são: EPIs, extintores 

de incêndio e estojo de primeiros socorros. 

 

4.25. PLANO DE SEGURANÇA E HIGIENE DO TRABALHO  

 

Será previsto um responsável habilitado para segurança do trabalho no aterro sanitário, de 

acordo com a legislação vigente, secundado por auxiliares e atuação em todos os setores 

da obra, visando à prevenção de acidentes pessoais e patrimoniais. Este profissional é 

responsável pelas atividades seguintes: Pelo fornecimento dos equipamentos individuais de 

segurança aos empregados, bem como pela correta utilização dos mesmos; - PROTEÇÃO 

PARA A CABEÇA: todos os empregados deverão usar capacetes de segurança, 

independentemente de suas atividades específicas. - PROTETORES FACIAI: para trabalhos 

que ofereçam perigo de lesão por projeção de fragmentos e respingos de líquidos. - 

ÓCULOS DE SEGURANÇA CONTRA IMPACTO: para trabalhos que possam causar 

irritações nos olhos e outras decorrentes da ação de líquidos agressivos. - PROTEÇÃO 

PARA MÃOS E BRAÇOS: luvas e/ou mangas de proteção, para trabalhos que tenham 

contato com resíduos; - PROTEÇÃO PARA OS PÉS E PERNAS: botas de borracha para os 

trabalhos executados em locais molhados ou lamacentos, especialmente quando da 

presença de resíduos. Em qualquer tipo de atividade no local do aterro, os empregados 

deverão usar calçados seguros e adequados, não sendo permitido o uso de tamancos, 

sandálias ou calçados de pano. O responsável pela segurança deverá programar palestras 

de integração para os empregados, orientando-os sobre o uso adequado dos equipamentos 

individuais de proteção e a observância das normas de segurança. 
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Deverão ser verificadas, diariamente, de acordo com o programa estabelecido, as 

condições em que são realizados os trabalhos, sendo solicitadas, em caráter de urgência, as 

providências necessárias. Todos os edifícios de apoio deverão, obrigatoriamente, ser 

equipados com extintores de incêndio, em perfeitas condições de uso. Durante a operação 

do aterro, os funcionários terão disponíveis instalações sanitárias adequadas, consistindo 

de lavatórios, vasos sanitários, bebedouros e chuveiros, em quantidade suficiente ao 

atendimento de seu pessoal. Tais instalações deverão ser conservadas e mantidas de forma 

satisfatória ao bom uso. 

Este Plano será executado pelnamente pelo operador do aterro sanitário, no caso, o 

empreendedor. 

 

 

4.26. ACOMPANHAMENTO DO FECHAMENTO ATUAL LIXÃO DE SÃO JOSÉ DO 

BONFIM-PB    

 

 O encerramento do atual Lixão de resíduos sólidos de São José do Bonfim –   deverá 

ser realizado gradualmente e paralelamente ao início de implantação do  ASSJB - Aterro 

Sanitário de São José do Bonfim, durante o ano de 2021 e 2022 pela Prefeitura Municipal de 

São José do Bonfim.  

 Esse período de transição é necessário para viabilizar a contratação de serviços de 

terceiros e realizar as etapas iniciais da ampliação do ASSJB (infra-estrutura, limpeza do 

terreno, impermeabilização de base e sistema de drenagem e tratamento de lixiviados), 

sem haver coincidência com o descarrego de lixo no local. 

 O encerramento do atual lixão deverá compreender no mínimo as seguintes etapas 

na área por meio de: execução de uma camada adequada de cobertura dos resíduos; 

tratamento do lixiviado e dos gases; drenagem de águas pluviais, conformação dos taludes 

– geometrização de células, arborização de toda área do lixão com plantio de gramíneas e 

espécies de pequeno e médio porte resistentes às condições locais. 

  O Programa de acompanhamento da desativação e fechamento do atual lixão de 

São José do Bonfim deverá compreender as seguintes atividades: 

 

 Análises de amostras do lixiviado (chorume + percolado),  
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 Acompanhamento, por meio de análises de amostras, da qualidade da água do corpo 

mais próximo do empreendimento. 

 Monitoramento da qualidade dos gases produzidos no lixão. 

 Monitoramento do comportamento geomecânico por inspeção visual. 

 Acompanhamento das ações de recobrimento total dos resíduos depositados no 

lixão/aterro. 

 Acompanhamento das ações de revegetação da área aterrada. 

 Análise da viabilidade econômico-financeira do aproveitamento dos gases gerados no 

aterro. 

 Monitoramento pós fechamento definida pela SUDEMA. 

 

 

4.27. ACOMPANHAMENTO FOTOGRÁFICO  

 

 Deverá ser efetuado o acompanhamento periódico fotográfico do 

empreendimento, em todas as suas fases, compreendendo: 

 

 Levantamento fotográfico da situação atual da área do empreendimento, que servirá 

para caracterizar o local antes da execução do aterro sanitário.  

 Levantamento fotográfico periódico durante a fase de execução das obras, 

compreendendo todas as unidades: canteiro de obras, edificações, abertura de valas, 

vias internas, obtenção de material de empréstimo, estação de tratamento de lixiviados, 

sistema de drenagem de gases, etc. 

 Levantamento fotográfico periódico da recuperação e recomposição paisagística de: 

áreas atualmente degradadas e que serão recuperadas; mata ciliar; áreas de empréstimo 

e de bota-fora; taludes; faixa verde de isolamento do aterro; terrenos no entorno das 

edificações e da estação de tratamento de lixiviado. 
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CAPÍTULO V
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5 CONCLUSÕES DO ESTUDO AMBIENTAL 

 

5. CONCLUSÕES DO ESTUDO AMBIENTAL 

 

CONLUSÕES  

 

 Um aterro sanitário é um equipamento indispensável em qualquer município ou em 

um conjunto de muncipios seja via consórcios públicos seja via regionalização da prestação 

dos serviços, especialmente para os Municípios da Região Metropolitana de Patos-PB, em 

especial em de São José do Bonfim e seus municípios do entorno, que tem como 

destinação final lixões a céu aberto, consolidando-se como uma destinação não sanitária, 

implicando em soluções urgentes por parte do poder público para solucionar este 

problema. Mesmo atendendo a Lei 12.305/2010, visando reduzir a quantidade de resíduos 

no município de São José do Bonfim e circunvizinhos, sempre existirão materiais que 

deverão ser destinados a um aterro sanitário. 

 A implantação de um aterro sanitário resulta, sempre, em alterações no ambiente 

físico, biótico e antrópico de sua área de influência. Essas alterações podem ser de maior ou 

menor intensidade, dependendo das medidas propostas no projeto executivo do mesmo e 

dos cuidados adotados durante a sua execução (implantação e operação) e a sua 

desativação. No caso da impantação do aterro sanitário de São José do Bonfim, constatou-

se que o seu projeto executivo foi elaborado observando as recomendações técnicas para 

implantação e operação de empreendimentos desse tipo e porte com técnicas de 

concepção modernas e segura. A efetiva execução dessas medidas contribuirá para que o 

aterro sanitário – CTR da RM de Patos-PB seja implantado de forma a causar os menores 

impactos ambientais possíveis. 

 Por outro lado, neste Estudo de Impacto Ambiental foram propostas medidas 

mitigadoras visando minimizar as conseqüências negativas do empreendimento e 

aumentar os seus benefícios, potencializando-os.  

 Foram elaborados, também, programas básicos ambientais (PBAs) e Planos de 

acompanhamento e monitoramento dos impactos, a serem observados durante e após a 

execução do aterro sanitário, visando acompanhar a eficácia das medidas recomendadas. 
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 Os dados levantados no EIA serão de significativa importância para a execução e 

operação do Aterro Sanitário de São José do Bonfim principalmente se as medidas 

mitigadoras forem consideradas em toda sua plenitude. 

 Nenhuma consideração paliativa foi proposta pelo fato de estarmos trabalhando 

com uma área que já sofreu significativas modificações antrópicas, uma área consolidada. 

Todas as considerações foram feitas de maneira a preservar e/ou melhorar as condições 

hoje encontradas no local de instalação do empreendimento. 

 Quanto aos recursos hídricos, a existência de um riacho efêmero na área, sem 

importância hídrica e de alguns reservatórios superficiais (barreiros) existentes no entorno 

do empreendimento que servem apenas para dessedentação animal, não sofrerão nenhum 

impacto pois o aterro sanitário é um aterro que não lançará efluentes em nenhum curso 

dágua, por se tratar de um aterro seco, sem lançamentos de efluentes, portanto atendendo 

a NBR 13.896/97, quanto a não alterar a qualidade de águas superficiais e subterrâneas. 

 Os impactos sobre o meio físico, biótico e antrópico identificados, são aqueles cuja 

magnitude dependerão dos cuidados que o empreendedor adote durante a fase de de 

instalação e de operação do empreendimento.  

 Com base no Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto 

Ambiental, recomenda-se a implantação do aterro sanitário de São José do Bonfim, 

ressaltando-se que deverão ser observados todos os requisitos técnicos constantes do seu 

projeto executivo e as medidas de controle propostas neste documento. 
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EQUIPE DO ESTUDO AMBIENTAL 

 

EQUIPE DE ESTUDO 

Este estudo de impacto ambiental (EIA) e o Relatório de Impacto Ambiental (RIMA) foi elaborado por equipe multidisciplinar, 

composta por profissionais especialistas, mestres e doutores, conforme determina resolução CONAMA n 237 de 1997e o TR da 

SUDEMA. 

 

NOME 
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ONAL 
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ESTUDADO 

ÁREA DE 

ATUAÇÃO 

GERAL 
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José Dantas de 
Lima 

Engenheiro Civil, Dsc 
CREA 

1603286063 
CTF 2078948 

Estudo 
Completo do 

EIA RIMA 

Coordenador do 
EIA RIMA 

 

Olinto Evaristo 
da Silva Junior 

Engenheiro Ambiental, 
Msc 

CREA 
1618045520-

PB 
CTF 7287131 

Apoio ao 
estudo 

ambiental 

Caracterização do 
empreendimento 

 

Maria Tereza 
Campelo 

Dantas de 
Lima 

Psico Pedagoga e Design 
Audiovisual, Esp 

CTF 7217613 
Meio Antrópico 
e Design gráfico 

do EIA RIMA 

Estudo sócio 
econômico e 

Editoração do 
EIA RIMA  
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Leonardo 
do Bomfim 

Rolim 
Projetista 

CTF 
7287176 

Projeto 
Gráfico 
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Geométrico  

Lauriston 
Gomes 

Ferreira Neto 
Geólogo, Msc 

CREA 
060105713-9-

CE 
CTF 1196551 

Estudos do 
Meio Físico 

Climatologia, 
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Geologia e 
Pedologia  

Mayara 
Guimaraes 

Beltrão 
Bióloga, Dsc 
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CTF 3428630 
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Biótico 

Diagnóstico 
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Bruno Eduardo 

de Souza 
Barboza 

Biólogo, Msc 
CRBio 

85801/05-D 
CTF 3220101 

Meio Biótico 
Estudo da 
Avifauna e 
ornitólogo  

Aline Lourenço 
Vieira da Silva 

Bióloga, Dsc. 
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114496/05-D 
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Meio Biótico 
Estudo da 

Entomologia 

 

Vanessa 
Gonçalves 

Ferreira 
Bióloga, Msc 
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Meio Biótico Estudo da Flora 
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Lívia Natássia 
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PONTOS GEORREFERENCIADOS DAS ARMADILHAS DO ESTUDO DO MEIO BIOTICO 

 

 

FLORA 

Unidade Amostral 
UTM 

Zona Latitude Longitude 

ADA 

P1 24M 690222 9211865 

P2 24M 690268 9211770 

P3 24M 690524 9211769 

P4 24M 690612 9211748 

P5 24M 691003 9211864 

P6 24M 691098 9211798 

P7 24M 691046 9211717 

P8 24M 691181 9211703 

P9 24M 691242 9211766 

P10 24M 691356 9211780 

AID 

P1 24M 691056 9212503 

P2 24M 691027 9212455 

P3 24M 690886 9212274 

P4 24M 690836 9212195 

AII 

P1 24M 690643 9210527 

P2 24M 690564 9210495 

P3 24M 690551 9210376 

 

ENTOMOFAUNA 

Armadilha 
UTM 

Zona Longitude Latitude 

ADA 1 

Luminosa 1 24M 690520 9211780 

Luminosa 2 24M 690585 9211815 

Ativa 1 24M 690559 9211781 

Ativa 2 24M 690559 9211781 

Winkler 1 24M 690587 9211753 

Winkler 2 24M 690581 9211786 

Pitfall 24M 690592 9211776 

ADA 2 

Luminosa 1 24M 691212 9211815 

Luminosa 2 24M 691130 9211818 

Ativa 1 24M 691115 9211802 
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Ativa 2 24M 691168 9211785 

Winkler 1 24M 691117 9211771 

Winkler 2 24M 691133 9211765 

Pitfall 24M 691203 9211758 

ADA 3 

Luminosa 1 24M 690351 9211903 

Luminosa 2 24M 690300 9211955 

Ativa 1 24M 690422 9211927 

Ativa 2 24M 690388 9211933 

Winkler 1 24M 690267 9211896 

Winkler 2 24M 690286 9211915 

Pitfall 24M 690243 9211874 

AID 

Luminosa 1 24M 690925 9211965 

Luminosa 2 24M 690976 9211971 

Ativa 1 24M 691092 9212433 

Ativa 2 24M 691057 9212255 

Winkler 1 24M 691141 9212388 

Winkler 2 24M 691123 9212424 

Pitfall 24M 691129 9212384 

 

HERPETOFAUNA E MASTOFAUNA 

Pitfall 
UTM 

Zona Longitude Latitude 

ADA1 24 M 690556 9211794 

ADA2 24 M 691113 9211778 

ADA3 24 M 690238 9211882 

AID 24 M 691120 9212412 

 

MASTOFAUNA 

Armadilha 
UTM 

Zona Longitude Latitude 

ADA 1 

Pitfall trap 24M 690555 9211793 

Live trap 24M 690587 9211782 

Camera trap 24M 690597 9211797 

ADA 2 

Pitfall trap 24M 691113 9211778 

Live trap 24M 691117 9211804 

Camera trap 24M 691087 9211783 

ADA 3 

Pitfall trap 24M 690238 9211882 

Live trap 24M 690240 9211956 

Camera trap 24M 690192 9211938 
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AID 

Pitfall trap 24M 691119 9212412 

Live trap 24M 691079 9212467 

Camera trap 24M 691135 9212424 

 

ICTIOFAUNA 

Pontos amostrais 
UTM 

Zona Longitude Latitude 

ADA 

Ponto 1 24M 690663 9211812 

Ponto 2 24M 690835 9211860 

Ponto 3 24M 690424 9211905 

AID 

Ponto5 24M 690716 9212773 

Ponto 6 24M 691095 9212342 

Ponto 7 24M 690961 9210176 

AII 

Ponto 4 24M 688717 9213321 

Ponto 7 24M 690961 9210176 

 

AVIFAUNA 

Ponto amostral 
UTM 

Zona Longitude Latitude 

ADA1 24M  690652 9211822 

ADA2 24M  691250 9211841 

ADA3 24M  690327 9211838 

AID 24M  690865 9212665 
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Questionarios de Pesquisa do meio socioeconômico 

 

Comunidades  

Conselhos e representantes sociais 
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Foto 01: Rochas da Suíte transicional shoshonítica alcalina Teixeira/Serra Branca  – na estrada BR 110 próxima 
da cidade de Teixeira / PB. Coordenadas: 692892 E / 9202194 N 

 
 
 

 
 

Foto 02: Suíte Calcialcalina Conceição – granitos, quartzo-dioritos tonalitos. 
Coordenadas: 691587 E / 9212667 N 
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Foto 03: Grupo Seridó – próximo da cidade de Patos/PB – BR 230. 
Coordenadas: 687078 E / 9225782 N 

 
 

 
 

Foto 04: Grupo Seridó – próximo da cidade de Patos/PB – BR 230. 
Coordenadas: 687078 E / 9225782 N 
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Foto 05: Complexo Salgueiro – afloramentos na estrada PB – 110,  
entre Patos e São José do Bonfim. Coordenadas: 687277 E / 9209462 N 

 
 

 
Foto 06: Suíte Várzea Alegre – afloramentos na estrada BR – 230.  

Coordenadas: 678304 E / 9231362 N 
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Foto 07: Grupo Caicó – afloramentos na estrada BR – 230 entrocamento para cidade de 

Serra Negra do Norte / PB. Coordenadas: 674833 E / 9233506 N 
 
 
 

 
Foto 08: Complexo Granjeiro – afloramentos na estrada PB – 110 entre Patos e São José 

do Bonfim / PB. Coordenadas: 689284 E / 9217814 N 
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Foto 09: Relevo da ADA e AID - relevo predominantemente plano e suave-ondulado, cortada por vales 
estreitos, com vertentes dissecadas. Foto da casa sede do Sítio Chico Luís. 

 
 
 

 
 

Foto 10: Relevo da AII – Elevações residuais, cristas e/ou outeiros pontuam a linha do 
horizonte. Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos de erosão que 

atingiram grande parte do sertão nordestino. 
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Foto 11: Relevo da AII – Elevações residuais, cristas e/ou outeiros pontuam a linha do 
horizonte. Esses relevos isolados testemunham os ciclos intensos de erosão que 

atingiram grande parte do sertão nordestino. Vista do Mirante na Serra do Teixeira ao 
fundo a cidade de Patos/PB. 

 
 

 
 

Foto 12: Relevo da AII – Elevações residuais, na linha do horizonte. Esses relevos isolados 
testemunham os ciclos intensos de erosão que atingiram grande parte do sertão 

nordestino. Vista do Mirante na Serra do Teixeira. 
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Foto 13: Escavação de trincheiras com retroescavadeira para descrição do solo na área do 
empreendimento. 

 
 

 
 

Foto 14: Escavação de trincheiras com retroescavadeira para descrição do solo na área do 
empreendimento. 
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Foto 15 – Pequenos barreiros para o consumo animal. 
AID e ADA – Aterro Sanitário São José do Bonfim   
Coordenadas : 690800 E / 9211900 N  
 
 

 
 

Foto 16 – Coleta de água para análises 
AID e ADA – Aterro Sanitário São José do Bonfim 

Coordenadas : 690800 E / 9211900 N / 
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Foto 17 - Poço Tubular Profundo – ADA  
Coordenadas: 690746 E / 9211851 N 

 
 

 
 

Foto 18 - Poço Amazonas (cacimbão)  
Coordenadas: 690405 E / 9211940 N 

 
 

 



 

 420 
 



 

 421 

 

 

 

  



 

 422 

  



 

 423 

  



 

 424 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 425 

  



 

 426 

 

 

 

 

Rhinella jimi Boana raniceps 

 

 

Scinax x-signatus Leptodactylus macrosternum 

 

 

Armadilha de queda (Pitfall trap) Profissional de Herpetofauna realizando 
busca ativa diurna 
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Profissional da Avifauna realizando o 
método de Listas de MacKinnon 

Redes de Neblina 

  

Cathartes aura. Cathartes burrovianus 

  

Paroaria dominicana. Polioptila plumbea 
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Profissional da Entomofauna realizando o 
método Extrator de Winkler. 

Profissional da Entomofauna realizando o 
método da armadilha luminosa 

 

 

Jaguajir rochae Brachymesia herbida 

  

Chironomidae sp.1 Dytiscidae sp. 
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Uso do arrasto na coleta de peixes Uso da tarrafa na coleta de peixes 

  

Astyanax bimaculatus Hyphessobrycon piabinhas 

 

 

Characidium bimaculatum Hoplias malabaricus 

 

 

 

Profissional de Mastofauna realizando Busca 
Ativa Noturna 

Live trap do tipo Tomahawk 
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Cerdocyon thous Gracilinanus agilis. 

 

 

Wiedomys pyrrhorhinos Herpailurus yagouaroundi 

 

 

Medida da Circunferência a Altura do Peito 
(CAP) de um indivíduo de Cenostigma 

bracteosum. 

Locais das parcelas foram georreferenciadas 
e marcadas com fida de identificação, 
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Hydrolea spinosa Aspecto geral com arvores espaças e 
predominância de arbustos. 

 

 

Corpo d’água localizado na Área de 
Influência Direta 

Corpo d’água localizado na Área de 
Influência Indireta. 
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