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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 - PB. 

 

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. 

CTR DA RM DE PATOS – PB: Centro de Tratamento de Resíduos da RM de Patos – PB. 
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DESCRITIVO TÉCNICO : Descrição de todos os elemantos técnicos do projeto de um 

aterro sanitário rm atendimento a NBR 13.896 de 1997. 

 

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 
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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. 

 

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. 
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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 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 – Orgão 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 
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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 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 
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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, 

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.  
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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.  

 

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 
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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, considerando os impactos negativos e os riscos à saúde e 

ao meio ambiente;  

 

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. 
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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. 

 

RM DE PATOS – PB : Região Metropolitana de Patos – PB. 

 

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. 

 

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 
 

  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 

sólidos 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 do cenário atual Brasileiro, regional e 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. 
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  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 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. 
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  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 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 e bovinovultura, predominando esta atividade em toda região 

do entorno. 

  Neste contexto, o presente estudo define a área 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, apresentação da matriz de impactos ambientais, 

apresentação das medidas mitigadoras, dos planos e programas ambientais (PBAs) e a 

conclusão do estudo ambiental e os volumes IV e V referentes ao Projeto Gráfico. O 

volume I  está estruturado em sete (07) capítulos e um (01) anexo da seguinte forma: 

 

 Capítulo 01 – Apresenta a Qualificação do do empreendedor e  da empresa 

consultora do estudo ambiental. 
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 Capítulo 02 - Apresenta a Metodologia do Estudo Ambiental. 

 

 Capítulo 03 - Apresenta o contexto Regional, a Região Metropolitana de Patos 

– PB, suas principais deficiências relacionadas aos resíduos sólidos urbanos e 

industriais e o seu planejamento estratégico.  

 

 Capítulo 04 – Apresenta o estudo de áreas ou locacional, os critérios para 

localização, o atendimento a Legislação quanto ao estudo de áreas ou 

locacional, os critérios para localização, as considerações técnicas e as 

conclusões. 

 

 Capítulo 05 – Apresenta a caracterização do empreendimento, a concepção 

técnica do empreendimento, o CTR da RM de Patos – PB e a justificativa 

técnica e econômica, com sua viabilidade econômica.  

 

 Capítulo 06 – Apresenta o descritivo técnico do empreendimento, o estudo 

técnico de estabilidade de taludes, o sistema de drenagem de águas 

superficiais, o sistema de drenagem de lixiviados, o sistema de drenagem e 

tratamento de gases, o sistema de impermeabilização inferior e superior, o 

sistema viário do aterro sanitário, o sistema de proteção e segurança do 

empreendimento, o sistema de operação do aterro sanitário, o plano de 

avanço do aterro sanitário, as unidades de apoio operacional do aterro 

sanitário de São José do Bonfim, os equipamentos e a mão de obra utilizadas 

no aterro sanitário, o plano de monitoramento ambiental, o plano de 

encerramento do lixão de São José do Bonfim, o plano de encerramento do 

aterro sanitário de São José do Bonfim, a unidade de tratamento de resíduos 

vegetais e a unidade de tratamento de resíduos da construção civil. 

 

 Capítulo 07 – Apresenta a Legislação pertinente ao estudo ambiental, a 

Legislação Federal, Estadual e Municipal. 
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ANEXO 

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

Responsabilidade Técnicas (ARTs), Os Certificados de Registros Federais 

(CTFs), Os Ensaios de Solo, Os ensaios laboratoriais, A Liçença de Uso e 

Ocupação de Solo e os Documentos legais(Certidões) da Empresa.  

 Empresa consultora, e carta de depósito de materiais biológicos e Curriculum 

VTs. 
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CAPÍTULO I 
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QUALIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR E DA EMPRESA CONSULTORA 

 
 INFORMAÇÕES GERAIS DO EMPREENDIMENTO 

 A EMPRESA 
1.1.1. IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDEDOR  

 

Empreendedor VIA LIMP CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS – ECOFORTE 

ATERROS SANITÁRIOS LTDA. 

CNPJ 17.280.043/0001- 70 

Endereço Rua 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 Antonio Alves de Lima Junior  

Adm. Herbert Gomes e André Cesarino 

 

1.2. 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). 

 

 

 

Figura 1 - Aterro Sanitário de Manaus – AM, projetado pela ECOSAM, 2008. 
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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 -  Células de RSU 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 algumas 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 à 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.  

 

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 adequado integrante dos sistemas integrados de disposição final 

ambientalmente adequado são de extrema importância, na definição de arranjos 

tecnológicos para municípios que integram Consórcios Públicos, como é o caso 

especifico dos municípios que integram a RM de Patos – PB.  

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

apresentam 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. 

 

Neste empreendimento foi considerada 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 
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como forma Legal de atendimento a disposição final dos resíduos. Esta forma de 

conceber sistemas Integrados de Tratamento e Disposição Final de Resíduos está 

preconizada pela Lei nº 12.305 de 2010 e seu Decreto Regulamentador nº 7.404/2010 

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 250.000 habitantes e melhorar o 

cenário estadual quanto à disposição final ambientalmente adequada ranking do 

estado neste ponto. 

 

1.3. IDENTIFICAÇÃO DA EMPRESA RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO 
PROJETO EXECUTIVO DO ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO 
BONFIM 

 

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: 

José 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 METODOLOGIA DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
 METODOLOGIA DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 

 
A metodologia do Estudo de Impacto Ambiental – EIA, compreende o caminho que foi 

percorrido para sua elaboração, que na sequencia cronológica percorreu um caminho 

no órgão licenciador, no caso: 

1. Solicitação da Liçenca Previa (LP) do empreendimento, em 05.11.2019, 

processo N0 2019-007541-TEC-LP-3283. 

2. Reunião na SUDEMA, dia 20 de Dezembro de 2019, na Superintendência, com 

o Superintendente e técnicos para conhecimento dos padrões de 

licenciamento ambiental do empreendimento e esclarecimentos de 

parâmetros adotados na Normativa Legal. 

3. Reunião na SUDEMA, dia 23 de Janeiro de 2020 na Coordenação de EIA-RIMA 

e com o SETGEO, para esclarecimentos técnicos sobre o projeto básico 

proposto. 

4. Reunião na SUDEMA, dia 30 de Janeiro de 2020, na Superintendência, para 

esclarecimentos sobre a proposta de concepção técnica do empreendimento. 

5. Recebimento do Parecer técnico da SUDEMA sobre o empreendimento em 

11.02.2020. 

6. Apresentação de defesa técnica sobre o parecer técnico e de solicitação ao 

COPAM para apresentar defesa técnica conforme acordado com Coordenação 

de EIA-RIMA em 11.03.2020. 

7. Solicitação por parte do empreendedor do Termo de Referência (TR), que 

serviu como base para elaboração deste estudo ambiental em 11.03.2020. 

8. Solicitação da Liçenca de Uso Alternativo de Solo – supressão vegetal em 

19.11.2020, processo N0 2019-007541-TEC-DESMAT-13. 

9. Recebimento do Termo de Referência da SUDEMA, em 14.10.2020. 

10. Solicitação de Liçenca de Captura, Coleta e Transporte de materiais biológicos 

para realização dos estudos de Campo do Meio Biótico, na área do 

empreendimento, em 10/10/2020. 
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11. Recebimento da carta de captura, coleta e transpote, N0 033 de 2020, pelo 

oficio 1859-2020-FAUNA-CEA-SUDEMA de 20.10.2020. 

12. Realização dos estudos ambientais dos meios físico, biótico e antrópico 

(socioeconômico) do empreendimento na ADA, AID e AII. 

13. Realização dos ensaios geotécnicos e coletas de líquidos para ensaios físico 

químicos e bacteriológicos da ADA, AID e AII do empreendimento em 10/2020. 

14. Abertura de processo no IPHAN-PB com a Ficha de Caracterização de 

Atividade (FCA) em 09.10.2020. 

15. Aprovação da FCA pelo IPHAN-PB em 16.10.2020 e solicitação do TRE IPHAN-

PB. 

16. Entrada no IPHAN com o Projeto de Avaliação de Impacto ao Patrimonio 

Arqueologico - PAIPA (NIVEL III) da área do empreendimento, em 

atendimento a Innstrução Normativa 001 de 2015 em 05.11.2020. 

17. Reunião técnica junto aos técnicos do setor de EIA-RIMA e SETGEO para 

apresentação dos estudos ambientais realizados e do Projeto Executivo do 

ASSJB em 18.11.2020. 

18. Entrada do Projeto de Reposição Floretal do empreendimento no SINAFLOR - 

DIFLOR, em 09.11.2020. 

19. Aprovação do Projeto de A Avaliação de Impacto ao Patrimonio Arqueologico - 

PAIPA (NIVEL III) pelo IPHAN PB e 01.12.2020. 

20. Recebimento da Portaria 77/2020 de 18.12.2020 do CNA – IPHAN PB que 

autoriza os estudos arqueológicos de Campo na ADA do empreendimento. 

21. Solicitação da Liçenca de Instalação (LI) do empreendimento, em 10 de 

Dezembro de 2020. 

22. Apresentação do EIA a Equipe da comissão de EIA RIMA da SUDEMA em 

21.12.2020. 

 

Durante este período foram realizadas diversas reuniões com os técnicos da 

SUDEMA, no setor de EIA RIMA,  SETGEO, SRS, DIFLOR e CMA (Laboratório) sobre o 

empreendimento, no sentido de aclarar e observar-se a melhor forma de atendimento 

do solicitado no Termo de Referência da SUDEMA, construindo assim este estudo 

ambiental com base no atendimento a Legislação. 
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CAPÍTULO III 
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3 CONTEXTO REGIONAL 

 
3. CONTEXTO REGIONAL 

3.1. A REGIÃO METROPOLITANA  
3.1.1. A REGIÃO METROPOLITANA DE PATOS - PB 

  

A Região Metropolitana de Patos, também conhecida como Região 

Metropolitana do Sertão da Paraíba, agrega 24 municípios: Areia de Baraúnas, 

Cacimba de Areia, Cacimbas, Catingueira, Condado, Desterro, Emas, Junco do Seridó, 

Mãe D’Água, Malta, Maturéia, Passagem, Patos, Quixaba, Salgadinho, Santa Luzia, 

Santa Teresinha, São José de Espinharas, São José do Bonfim, São José do Sabugi, 

São Mamede, Teixeira, Várzea e Vista Serrana.  Juntos, eles somam uma população 

de quase 240 mil habitantes. Abaixo a Figura 1 mostrará a Região Metropolitana de 

Patos. Atualmente é a Lei Complementar Estadual nº 103/2011. 

 

 

Figura 27 - Região Metropolitana de Patos - PB 

 
Fonte: FNEM, 2019 

 
 
 
 

Hoje a Região Metropolitana de Patos possui várias cidades em processo de 

conurbação, a exemplo de Malta-Condado, Teixeira-Maturéia, Patos-São José do 
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Bonfim e Patos-Quixaba. A conurbação é processo de unificação da mancha urbana 

de duas ou mais cidades. 

 

Outro destaque da região, é que ela congrega mais municípios na Região 

Nordeste, superando até as capitais nordestinas com algum tipo de região 

metropolitana, como metrópoles Fortaleza – CE, Recife – PE e Salvador – BA. 

Esta região metropolitana tem como finalidade a realização de tarefas públicas 

que requerem a cooperação dos municípios, a exemplo dos serviços de saneamento 

básico e de transporte coletivo. Neste sentido a alternativa de solução de um sistema 

integrado de disposição final ambientalmente adequado em aterro sanitário é de 

extrema importância para a RM de Patos, pois passa a resolver um passivo ambiental 

muito grande dos 24 lixões existentes nos territórios de cada município integrante. 

Neste sentido, realizaram-se estudos locacionais nos municípios de São José do 

Bonfim, Santa Terezinha e Patos, por serem municípios referenciais para a viabilidade 

do sistema de destinação final ambientalmente adequada para os municípios da 

Região Metropolitana de Patos. 

É importante ressaltar que pelo Decreto Federal, em seu Artigo 10 que diz que 

os municípios que integram Regiões Metropolitanas terão um prazo de até 31 de julho 

de 2018, para darem uma destinação final ambientalmente adequada aos seus 

resíduos sólidos e fecharem os seus lixões com respectivas ações ambientais de 

recuperação da área degradada. 

O objetivo da criação da Região Metropolitana é de fortalecer os municípios no 

que se refere à destinação de recursos, projetos, ações e políticas públicas de governo, 

pois a integração dessas cidades limítrofes facilita a administração de seus problemas 

comuns, cujas soluções convergem para a cidade polo, no caso Guarabira, 

racionalizando as ações comuns aos municípios envolvidos, sobretudo em áreas como 

saneamento básico, saúde, educação segurança pública, infraestrutura e turismo. 

Ainda como objetivo há o de elaborar plano de desenvolvimento integrado, 

estabelecer política e diretrizes de desenvolvimento, estimular a ação integrada dos 

agentes públicos envolvidos na execução das funções públicas que envolvem 

interesses comuns, sobretudo no campo da educação, cultura e saúde, além de 

elaborar regimento, convocar audiências públicas e fazer deliberações. 
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Para uma gestão pública eficiente é necessária capacidade técnica, 

desenvolvimento de programas estratégicos e integrados, com premissas baseadas 

no conhecimento do meio local, na educação e na participação dos cidadãos.  

 A comunidade deve ser chamada a construir a gestão de modo a formular e 

controlar as políticas públicas no cotidiano, ajudando a resolver os problemas.  

 O fato da sociedade não ser informada da elevada desproporcionalidade entre 

os recursos destinados e os custos necessários para a gestão dos resíduos sólidos leva 

à necessidade do debate para a compreensão das despesas reais, atuais e futuras, 

associadas à gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. 

 Neste sentido, a participação dos vinte e quatro (24) municípios é de 

fundamental importância, pois as soluções para os problemas que em geral são 

comuns aos municípios que integram a RM de Patos – PB, e podem ser resolvidas com 

economia de recursos humanos, financeiros e com menor impacto ambiental e social. 

 

3.1.1.1. O PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO NA REGIÃO METROPOLITANA 

 

A prestação dos serviços de limpeza urbana em geral no Brasil, vem sendo 

executada sem um planejamento estratégico adequado, com raras exceções nas 

empresas de limpeza urbana de capitais e municípios maiores, através de ações 

operacionais de apenas resolver o problema sem se importar quanto custa, qual a 

eficiência e qual o impacto social e ambiental. 

Esta ausência de planejamento de suas ações operacionais, administrativas e 

de gestão traz consequências enormes a administração pública, com grandes 

impactos sociais, ambientais, econômicos e políticos. 

A RM de Patos representa vinte e quatro (24) municípios e, portanto, o 

planejamento estratégico de toda sua gestão quanto aos residuos sólidos se torna 

essencial e imprescindível para que preste um serviço atendendo aos princípios da 

eficácia, da eficiência e da efetividade.  

Uma instituição/empresa que não possui estratégia e cujas operações não 

funcionam bem tem os dias contados. Portanto, um instrumento capaz de alinhar a 
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estratégia à atividade operacional se faz necessário e neste sentido este planejamento 

precisa ser efeitivado com o apoio do estado em sua governaça local e regional. 

Dos vários métodos disponíveis apenas alguns são aplicáveis ao Setor Público, 

pois faltam dados de produção de serviços e de caracterização das competências dos 

indivíduos. Os dados disponíveis são em regra desatualizados e não estão completos 

para que se possam extrair os elementos necessários à determinação do capital 

humano. 

Ao elaborar este Plano de Gestão, decidiu-se utilizar planejamento estratégico, 

para acompanhar suas ações e monitorar a qualidade dos serviços prestados, através 

do ciclo PDCA. 

O Ciclo PDCA tem como estágio inicial o planejamento da ação, em seguida 

tudo o que foi planejado é executado, gerando, posteriormente, a necessidade de 

checagem constante destas ações implementadas. Com base nesta análise e 

comparação das ações com aquilo que foi planejado, o gestor  começa então a 

implantar medidas para correção das falhas que surgiram no processo de execução 

dos serviços de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos 

Este ciclo é formado pelas seguintes etapas: 

 

 P = Plan (planejamento): Nesta etapa, o gestor deve estabelecer metas e/ou 

identificar os elementos causadores do problema que impede o alcance das 

metas esperadas. É preciso analisar os fatores que influenciam este problema, 

bem como identificar as suas possíveis causas. Ao final, o gestor precisa definir 

um plano de ação eficiente. 

 D = Do (fazer, execução): Aqui é preciso realizar todas as atividades que foram 

previstas e planejadas dentro do plano de ação. 

 C = Check (checagem, verificação): Após planejar e pôr em prática, o gestor 

precisa monitorar e avaliar constantemente os resultados obtidos com a 

execução das atividades. Avaliar processos e resultados, confrontando-os com 

o planejado, com objetivos, especificações e estado desejado, consolidando as 

informações, eventualmente confeccionando relatórios específicos. 

 A = Act (ação): Nesta etapa é preciso tomar as providências estipuladas nas 

avaliações e relatórios sobre os indicadores de desempenhos operacionais. Se 
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necessário, o gestor deve traçar novos planos de ação para melhoria da 

qualidade do atendimento dos serviços, visando sempre a correção máxima de 

falhas e o aprimoramento do atendimento aos usuários do sistema de limpeza 

urbana. 

 

É importante lembrar que como o Ciclo PDCA é verdadeiramente um ciclo, e 

por isso deve “girar” constantemente. Ele não tem um fim obrigatório definido. Com 

as ações corretivas ao final do primeiro ciclo é possível (e desejável) que seja criado 

um novo planejamento para a melhoria de determinado procedimento, iniciando 

assim todo o processo do Ciclo PDCA novamente. Este novo ciclo, a partir do anterior, 

é fundamental para o sucesso da utilização desta ferramenta, aprimorando assim o 

planejamento, ajustando os roteiros, serviços, atendimento, etc. e, 

consequentemente, trazendo um serviço de melhor qualidade e de forma sustentável. 

Ao iniciar qualquer melhoria para o atendimento dos serviços de limpeza 

urbana, planejar as ações deve ser a primeira fase dos serviços. Só depois de estar 

claro quem são os responsáveis, o que eles precisam fazer e como, é que se deve dar 

início a fase de execução das ações. Depois do plano de ação ser executado é quando 

no consenso comum a atividade se encerra, mas pelo PDCA ainda temos metade do 

trabalho pela frente – e justamente a metade que vai garantir que a atividade atinja os 

resultados esperados – que é estudar e acompanhar tudo que foi feito para ter certeza 

que os esforços atingiram os objetivos, e sempre que houver possibilidade de 

melhoria ou for identificado desvios, a correção entra em cena e o ciclo PDCA começa 

novamente. Este planejamento deve ser colocado minimamente em pratica pelos 

municípios que integram a RM de Patos – PB em seus programas, projetos e ações. A 

Figura 28 mostra este ciclo, dentro do Planejamento da RM de Patos – PB. 
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Figura 28 - Ciclo PDCA no Planejamento da RM de Patos - PB 

 

Fonte: ECOSAM, 2019 

 

 

3.1.2. PRINCIPAIS DEFICIÊNCIAS ASSOCIADAS À GESTÃO DOS RESÍDUOS 
SÓLIDOS NOS MUNICÍPIOS INTEGRANTES DA REGIÃO 
METROPOLITANA DE PATOS-PB  E ENTORNO  

 

 Em análise  realizada pelo Coordenador da Equipe do EIA em forma de 

diagnóstico da situação atual dos municipios, é possível indicar as principais 

deficiências e dificuldades enfrentadas pelos municípios relacionadas à gestão das 

diversas tipologias de resíduos sólidos geradas nos seus territórios.  

 A observação crítica das fragilidades do sistema de gestão como um todo 

evidencia que as dificuldades e deficiências, de certo modo, se assemelham em todos 

os municípios brasileiros de mesmo porte.  

 Inicialmente observa-se que um dos principais fatores limitantes ao 

desenvolvimento do sistema de gestão e melhoria da gestão dos resíduos sólidos nos 

moldes previstos na Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) relaciona-se 

diretamente com os recursos administrativos e técnicos existentes nos municípios 

para a coordenação da gestão destes resíduos, diante se seu principal componente 

que é o planejamento dos serviços e da gestão dos serviços de limpeza urbana.  

Planejar

- Metas, 
indicadores e 

procedimentos

Fazer

- Conforme 
planejamento

Checar

- Resultados

Corrigir

- Corretamente, 
buscando 
melhoria 
continua
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 Observou-se também que apenas nos municípios maiores, como Patos, 

Teixeira e Santa Luzia, existem equipes e setores responsáveis pelo gerenciamento e 

pela fiscalização das etapas que compõem a gestão dos Resíduos sólidos urbanos. 

Diante desta análise, se faz necessária uma estruturação de cada Secretaria ou 

Diretoria, capaz de prover e assegurar a sustentabilidade técnica e operacional do 

processo. No que diz respeito aos resíduos industriais (RI), resíduos agrossilvopastoris 

(RASP), resíduos de serviços de saúde (RSS), resíduos de saneamento básico (RSB) e 

resíduos de transportes (RT), percebe-se que não existe equipes técnicas atuantes, 

responsáveis pela fiscalização e/ou administração da gestão, sendo, portanto, 

ineficientes ou inexistentes.  

 As lacunas relativas às estruturas administrativas e técnicas existentes nos 

municípios para a gestão dos resíduos sólidos são, dentre outros fatores, provenientes 

da escassez de recursos financeiros aplicados pela gestão pública. Este fator, somado 

à provável desestruturação relativa à recuperação dos custos despendidos na gestão 

dos resíduos, agrava consideravelmente a qualidade da prestação dos serviços e o seu 

gerenciamento pelos municípios da RM de Patos – PB, já que os municípios não 

realizam a cobrança pelos serviços prestados a população.  

 As consequências da escassez de recursos financeiros e inexistência de 

capacitação dos corpos técnicos atuantes na administração e fiscalização dos resíduos 

sólidos, associadas a nova cultura de gestão de resíduos estabelecida pela Lei 

12.305/2010, na prática repercutem em outras deficiências secundárias e decorrentes, 

tais como: 

 

 Utilização de áreas não licenciadas e/ou irregulares para o acondicionamento, 

transporte e destinação final de resíduos sólidos;  

 Existência de lixões e áreas de bota fora dos RCC;  

 Beneficiamento parcial dos resíduos sólidos, apenas de parte dos Plásticos PET 

e de latinhas de alumínios;  

 Encaminhamento de toda fração de resíduos secos e úmidos para os lixões 

existentes;  

 Ausência de controle efetivo relativo às quantidades e volumes de resíduos 

gerados e coletados nos municípios;  
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 Ausência de dados e informações essenciais à gestão e fiscalização das 

diversas tipologias de resíduos sólidos;  

 Ausência de programas e da prática da coleta seletiva na área urbana e rural;  

 Ausência da prática compostagem de forma oficial na área urbana e rural;  

 Ausência de cooperativas ou associações de catadores de materiais recicláveis 

em alguns municípios devidamente formalizadas e estruturadas 

operacionalmente;  

 Existência de associações de catadores de resíduos reutilizáveis e recicláveis 

que atuam de forma descentralizada e isolada do poder público;  

 Existência de catadores informais de materiais recicláveis;  

 Ausência de ações focalizadas na educação ambiental e sensibilização da 

comunidade envolvida frente à temática de resíduos sólidos; 

 Ausência de regulamentos normativos específicos e abrangentes que 

disponham sobre a gestão dos resíduos sólidos em âmbito local e regional;  

 Ausência da estruturação do sistema de logística reversa e responsabilidade 

compartilhada nos seus territórios;  

 Participação do poder público no sistema de logística reversa sem o 

estabelecimento de acordos junto aos entes envolvidos na responsabilidade 

compartilhada e sem a devida remuneração pelos serviços prestados (pneus); 

 Ausência do monitoramento e cobrança de Planos de Gerenciamento de 

Resíduos Sólidos (PGRS) aos geradores sujeitos à elaboração destes 

documentos;  

 Ausência de Planos de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

(PGRCC);  

 Ausência de Planos Municipais de Saneamento Básico (PMSB);  

 Ausência da cobrança de taxas e tarifas aos usuários dos serviços de limpeza 

urbana e manejo de resíduos sólidos. 

 Ausência do controle de cadastros dos geradores privados de resíduos sólidos, e  

 Ausência de Planejamento Estratégico para 

  a Gestão de RSU.  

CAPÍTULO IV 
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4  ESTUDO LOCACIONAL – ESTUDO DE ÁREAS 

 

4. ESTUDO LOCACIONAL – ESTUDO DE ÁREAS 

4.1. ÁREAS FAVORÁVEIS PARA DISPOSIÇÃO FINAL AMBIENTALMENTE 
ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS 

 

O Estudo locacional ou também conhecido como estudo de áreas, foi 

desenvolvido dentro do contexto da legislação vigente, que para seu cumprimento em 

seu Artigo 190 deve ser realizado no contexto municipal.  

Os critérios para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não 

perigosos são normatizados pela NBR 13.896/97. Partindo das premissas 

estabelecidas na referida norma, especificamente no item 4.1,  para a indicação de 

possíveis áreas para implantação de aterro sanitário para a RM de Patos - PB, o estudo 

de logistica levou em consideração que as possíveis áreas não podem estar muito 

distantes da cidade (distância superior a 35 km do centro gerador), para não tornar 

inviável o transporte dos resíduos. 

O aspecto da acessibilidade é outro fator de evidente importância em um 

projeto de aterro sanitário, uma vez que os acessos são utilizados durante toda a sua 

operação, por período de no mínimo dez (10) anos. Deve-se garantir, portanto que 

pelo menos as vias localizadas próximo a possível área sejam pavimentadas. 

A área deve obedecer uma distância mínima a núcleos populacionais, devendo 

ser avaliada a distância do limite da área útil do aterro a núcleos populacionais 

urbanos, recomendando-se que esta distância seja superior a quinhentos (500) m.  

Com vistas a minimizar os impactos ambientais causados pela instalação do 

aterro, deve ser avaliada a possível influência do aterro na qualidade e no uso das 

águas superficiais e subterrâneas próximas, caso existam. Para tanto, a norma 

recomenda que o aterro sanitário deve ser localizado a uma distância mínima de 200 

m de qualquer coleção hídrica ou curso de água, conforme entendimento da 

legislação, além de outros parâmetros técnicos que devem ser atendidos. Isto não 

serve para cursos d’águas superficiais ou reservatórios superficiais sem influência 

hídrica ou cursos d’águas efêmeros. 
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Também devem ser observados os riscos aviários de modo a reduzir ou mitigar 

os riscos para a operação de aeronaves, onde a possível área do aterro deve atender a 

Legislação atual. 

É importante destacar que, quando da escolha da área para implantação de 

aterro sanitário, deve-se seguir todos os critérios, condicionantes e considerações 

técnicas das normas, portarias, resoluções ou qualquer outra forma de 

regulamentação existente no país relativa a implantação de aterros sanitários. 

A SUDEMA após analisar o contéudo da defesa técnica relacionada e pela 

aprovação do Conselho de Proteção Ambiental do Estado da Paraíba – COPAM emitiu 

a Liçenca Prévia N0 07/2020, aprovando a viabilidade técnica para a implantação do 

empreendimento.  

 

4.2. ESTUDO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE 
SÃO JOSÉ DO BONFIM 

 

Este estudo de áreas foi embasado no que preconiza a NBR 13.896/97 em seu 

item 4.1. Convém salientar que a SUDEMA emitiu a Licenca Prévia – LP n0 C7/2020, 

aprovando a viabilidade da área e a concepção técnica do empreendimento. 

A disposição final dos resíduos sólidos em áreas inadequadas é realizada sem 

conhecimento detalhados do local e vem ocasionando sérios problemas ambientais e 

socioeconômicos. De acordo com Tsuhako (2004), o local ideal à implantação de um 

aterro sanitário deve reunir condições técnicas, econômicas e ambientais como vistas 

a evitar ou minimizar impactos negativos ao meio ambiente e a sociedade. Do ponto 

de vista técnico, para a escolha da área de implantação de aterro sanitário, deve-se 

levar em consideração fatores relacionados a condições do solo, topografia, 

hidrografia, geologia distância do meio urbano e distância de área de aeródromo, 

entre outros. 

Para avaliar as áreas favoráveis (adequadas) para construção de um aterro 

sanitário existem várias ferramentas de apoio a decisão que se caracterizam pela a 

capacidade de analisar problemas complexos, incorporando critérios tanto 

quantitativo como qualitativo. Uma dessas ferramentas e o método Booleano que 

gera dados em forma de Mapas Temáticos sendo a potencialidade expressa 
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espacialmente em forma de polígonos que representam classes (favorável e não 

favorável).  

A escolha de uma área onde será implantado e operado um aterro sanitário é a 

primeira etapa de um projeto de um sistema integrado de disposição final 

ambientalmente adequado. Por isso entende-se que a designação correta desse local 

consequentemente trará um bom desempenho desse aterro, sob os aspectos 

ambientais, técnicos, econômicos, sociais e de saúde pública (RECESA, 2008). 

No Brasil, após alguns anos de utilização da NBR 8.419/83, em 1997 foi lançada 

a norma técnica relativa aos critérios de localização de aterros sanitários, a NBR 

13896, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. A partir do final dos anos 1990 há 

o crescente desenvolvimento e aprimoramento de métodos de seleção de áreas para 

implantação de aterros sanitários, devido, especialmente, ao maior acesso aos 

sistemas de informação geográfica, que possibilitaram o uso de diferentes técnicas de 

análise espacial. Os métodos que utilizam o SIG como metodologia têm sido 

utilizados por serem mais seguros e mais confiáveis tecnicamente em relação aos 

outros métodos que usam critérios subjetivos para escolha de áreas. 

No entanto o atendimento aos critérios definidos na NBR 13.896/97 para 

seleção de áreas, nem sempre é possível atender a todos os critérios definidos na 

recomendação da Norma Técnica. A diversidade de situações que se encontra nas 

várias regiões do Brasil, com suas características geológicas, pedológicas, hídricas, 

socioeconômicas e ambientais, tornam o estudo de áreas um processo complexo. 

A utilização do Sistema de Informação Geográfica (SIG) consegue delimitar 

áreas tecnicamente impróprias para localização de um aterro sanitário, reduzindo em 

mais de 95% a área do território a ser estudada com mais profundidade e clareza. A 

sua utilização fundamenta-se na integração e análise de informações espaciais e 

descritivas, que permitem a simulação de várias alternativas de planos de disposição e 

resultam na avaliação integrada de aspectos técnicos, ambientais, legais, sociais e 

econômicos. 

Com a utilização do SIG as áreas indicadas como potencialmente viáveis à 

instalação do aterro sanitário podem ser hierarquizadas, permitindo ao tomador de 

decisão a escolha mais adequada aos padrões municipais para a realização dos 

estudos locais (LIMA, 2000 apud GUIMARÃES, 2001) 
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Outra ferramenta que auxilia na escolha de áreas aptas para a implantação de 

um aterro sanitário é a geotecnologia que consiste num importante grupo de 

ferramenta que ampara diversas demandas do planejamento e gestão territorial. Essa 

tecnologia possibilita a análise espacial de ambientes urbanos possibilitando um 

melhor conhecimento do uso do solo e oferecendo uma maior capacidade de avaliar, 

planejar e gerenciar a dinâmica dos munícipios. Deste modo, as geotecnologias 

apresentam-se ao longo do tempo como uma ferramenta eficaz também na análise, 

planejamento e implantação de solução como relação à destinação final dos resíduos 

sólidos urbanos (Moraes et al, 2010). 

 

A avaliação de áreas favoráveis à instalação de um aterro sanitário segue uma 

decisão entre as possibilidades existentes, com base em algumas Normas Técnicas, 

que são: 

 ABNT 13.896/1997: Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para projeto, 

implantação e operação; 

 ABNT 15.849/2010: Aterros sanitários de pequeno porte – Critérios para 

projeto, implantação e operação; 

 RESOLUÇÃO CONAMA 404/2008: Estabelece critérios e diretrizes para o 

licenciamento ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos 

sólidos urbanos; 

 Lei Nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 – Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

 

 Diante do exposto e entre as diversas ferramentas que auxiliaram nas seleções 

das áreas favoráveis para a construção e implantação do aterro sanitário dos 

munícipios que compõe a Região Metropolitana de Patos – PB e entorno, utilizou-se 

nesse trabalho de Análises Booleanas devido a sua natureza binaria. Os resultados de 

operações Booleanas são os campos obtidos a partir da comparação entre valores 

locais de outro campo quantitativos ou qualitativos, baseados em relações de ordem 

ou igualdade. Essa operação de dados foi processada e analisada no Sistema de 

Informação Geográfica (SIG). 

Para este estudo de áreas, buscou-se um estudo que viabilizasse a implantação 

do empreendimento considerando a logística operacional em todos os 24 (vinte e 



 

 67 

quatro) municípios da RM de Patos – PB, e observando-se que em apenas 03 (três) 

destes municípios viabilizava a sua implantação, quais sejam: Patos, São José do 

Bonfim e Santa Terezinha. 

Esta logística operacional reduz os custos de transporte dos residuos gerados 

quando encaminhados para o sistema de disposição final ambientalmente adequado e 

otimiza o sistema como um todo, já que o município de Patos – PB é o maior gerador 

de resíduos e os outros do estudo estão em seu entorno. 

 

Figura 29 - Possíveis áreas para implantação do ASSJB. 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 A determinação das áreas favoráveis para a implantação do aterro sanitário da 

Região Metropolitana de Patos – PB, implica numa decisão de vários elementos 

possíveis que está baseada em critérios restritivos e legais conforme as leis e normas 

técnicas citadas anteriormente. Os critérios para localização das áreas possíveis para a 

construção do aterro sanitário da Região Metropolitana de Patos – PB são os 

considerados pela SUDEMA na analise da área e outros critérios da expertise da 

consultoria, quais sejam: 
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Os critérios adotados foram: 

 

 Área mínima de 30 hectares (ha) para a concepção do Sistema Integrado de 

Destinação Final ambientalmente adequado de RSU; 

 Proximidade de rodovias estaduais e/ou federais pavimentadas, 

 Proximidade da zona urbana (superior a 2,0 km de distância); 

 Afastamento mínimo de 500 m de residência; 

 Áreas de proteção de encostas com declividades superiores a 45% 

 Distância recomenda de mais de 200 m de nascentes, corpos d´água e rios; e  

 Concordância com as leis ambientais e com aplicação da nota da Norma 

Técnica para este item adotada pela SUDEMA/COPAM. 

 Distância de no mínimo 10 km do centro da maior pista do Aeródromo mais 

próximo a área. 

 Direção dos ventos considerando a localização do empreendimento. 

 O Olhar e análise caso a caso do projetista. 

 

METODOLOGIA UTILIZADA NO ESTUDO DE ÁREAS  

 

Utilizou-se de dados geoespaciais, materializados em meios digitais e analógicos, 

com o objetivo de validação das tipologias e feições do(s) terreno(s) em análise. 

 

A base de referência deste estudo foram os seguintes materiais cartográficos: 

A) Banco de dados da AESA – Agencia Executiva de Gestão das Águas do Estado 

da Paraíba, referente aos corpos d’água do Estado. 

B) Carta Topográfica da SUDENE – disponibilizada pelo Exercito Brasileiro. 

 

Com esta base cartográfica, foi desenvolvidos estudos e procedimentos em 

sistemas de informações geográficas (SIG), com o objetivo de georreferenciar a carta 

topográfica e vetorizar as feições geométricas aplicáveis. 
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Utilizando-se do relatório técnico da SUDEMA que analisou 22 pontos para 

verificar as condições de impedância da área, e observando a conclusão do referido 

parecer técnico  onde foram cruzados os 22 pontos  com o SIG e se conclui que a área 

apresentava três pontos de impedância. Neste sentido os dois pontos relativos à 

distância de residências isoladas e a distância do Aeródromo (Aeroporto) já foram 

atendidos com a elaboração de um novo Layout do empreendimento. Portanto, dos 

22 critérios analisados pela SUDEMA, apenas o referente à distância para quaisquer 

coleção hídrica é que ficou de ser atendido. 

 

Para este empreendimento propormos soluções de engenharia para minimizar os 

impactos que poderão acontecer e propomos um afastamento de 60 m para cada lado 

do curso d’água efêmero, sem nenhuma interferência em seu curso hoje, de forma a 

possibilitar a viabilidade do empreendimento. 

 

Salientamos ainda, que a própria NBR 13.896/97 coloca como possibilidade o 

órgão ambiental modificar esta distância, senão vejamos. 

 

4.1 Critérios para localização 

 

4.1.1 Para a avaliação da adequabilidade de um local 

aos critérios descritos em 4.1, diversas considerações 

técnicas devem ser feitas: 

 

c) recursos hídricos - deve ser avaliada a possível 

influência do aterro na qualidade e no uso das 

águas superficiais e subterrâneas próximas. 

 

O aterro deve ser localizado a uma distância 

mínima de 200 m de qualquer coleção hídrica ou 

curso de água; 

 

Nota: A critério do OCA essa distância pode ser alterada. 
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Neste item o ponto principal a ser analisado e atendido pelo empreendedor é 

avaliar a possível influência do aterro sanitário na qualidade da água e no uso das 

águas superficiais e subterrâneas. Com a concepção moderna e adequada do 

empreendimento, observa-se que não irá ter nenhuma influência na qualidade de 

águas superficiais, pois o curso d’água existente que é classificado como efêmero pela 

SUDEMA e o mesmo irá continuar com suas condições naturais, sem nenhuma 

interferência no mesmo. Quanto à qualidade de águas subterrâneas, a concepção do 

empreendimento, prevê a instalação de poços de monitoramento a montante e 

jusante do fluxo preferencial de águas subterrâneas, observando-se se ao longo de 

toda operação e pós-operação existe alguma contaminação das águas subterrâneas. 

A geologia onde está assentado o empreendimento de cristalino favorece a esta não 

contaminação, quando do monitoramento ambiental continuo do empreendimento 

estas condições serão avaliadas e referendadas. Neste sentido, o aterro sanitário é um 

aterro seco, ou seja, não irá lançar efluente em nenhum corpo dágua, incluindo o 

riacho efêmero. 

Por outro lado, com relação à distância para o curso d’água efêmero, a própria 

Norma Técnica coloca uma NOTA: A critério do OCA – Órgão de controle ambiental 

essa distância pode ser alterada. E esta nota é para ajustar situações especiais e de 

excepcionalidade que pode ocorrer em um estudo locacional de áreas para aterro 

sanitário. 

Vamos demonstrar a seguir que esta excepcionalidade foi atendida e 

autorizada em diversos aterros sanitários do Brasil e aqui segue exemplos de aterros 

sanitários licenciados por órgãos ambientais dos vizinhos estados de Pernambuco e 

Rio Grande do Norte. 

Fizemos um estudo em aterros sanitários licenciados nos últimos 10 anos e em 

operação nos estados do Nordeste mais próximos ao Estado da Paraíba e a realidade 

local, onde esta distância foi modificada para a utilização da área em função da 

grande complexidade destes estudos. 

Para tanto observa-se a seguir cada ponto citado na metodologia para este 

estudo de áreas. 
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 Área mínima de 30 Há para a concepção do Sistema Integrado de Destinação 

Final  

 

A área mínima estimada para este tipo de empreendimento é de 30 hectares, 

pois a concepção técnica é concebida como um sistema integrado de disposição final 

de resíduos sólidos, que integra algumas unidades de tratamento de resíduos e que 

levam ao aterro sanitário o rejeito. 

 

Figura 30 – Área mínima para se instalar o empreendimento 

 
Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 Distâncias de Proteção das vias de acesso pavimentadas ao 

empreendimento - Proximidade de rodovias pavimentadas 

 A distância mínima das estradas foi estabelecida em 100 metros, objetivando 

preservar as áreas de circulação de veículos e do impacto visual, mais também visando 

não onerar custos com relação ao transporte de resíduos desde a sua coleta até a sua 

destinação final, como pode ser visualizado na Figura 31. 
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Figura 31 – Mapa indicando as áreas com restrições viárias para Aterros Sanitários. 

 
Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 Proximidade da zona urbana (superior a 2,0 km de distância) - Áreas de 

Proteção Urbana – Núcleos populacionais 

 As distâncias dos núcleos populacionais foram estipuladas usando os critérios 

de 500 m de acordo com a SUDEMA, TR da SUDEMA, item 1.4 e conforme a ABNT 

13896/1997. A delimitação das áreas de proteção populacionais pode ser visualizada 

na Figura 32. 

Figura 32 - Área de Proteção dos Núcleos Urbanos. 

  
Fonte: ECOSAM, 2020  
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 Afastamento mínimo de 500 m de residência isolada  

 

A NBR 13.896/97 preconiza que a distância mínima para residências será de no 

mínimo 500 m, conforme item 4.1.a. O empreendimento em sua concepção técnica 

atende a esta distância e as duas residências mais próximas a área estão a mais de 500 

m conforme mostra a Figura 33. 

 
Figura 33 – Área com distâncias para residências. 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 

 Distâncias dos Corpos Hídricos 

 

 Para os corpos hídricos foi atribuído uma distância mínima de 200 metros 

referenciada na ABNT 13.896/1997, com a finalidade de evitar possíveis 

contaminações das aguas armazenadas nesses locais.  Foram criados Buffers de 200 

metros como área limite de proteção dos cursos e reservatórios hídricos existentes na 

área, conforme a Figura 34. 
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Figura 34 - Áreas com restrições hidrográficas para Aterros Sanitários. 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 
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 Áreas de Proteção de Encostas ou partes destas com declividades superiores a 

45º 

 Para as áreas de proteção de declividade superior a 45º foi utilizado a Lei 12.651, de 

25 de maio de 2012. As áreas de proteção são mostradas na Figura 35. Convém enfatizar 

que a área não se encontra inserida em áreas de preservação permanente – APP de rios, 

riachos, lagos ou de reservatórios artificiais ou naturais. Este estudo será confirmado no 

estudo ambiental – EIA – RIMA.  

 

Figura 35 - Áreas de Proteção de Declividade Superior a 45º. 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

 Áreas de Influências de Aeroportos e Helipontos (Aeródromos) 

 

 Na área de estudo existe um aeródromo público que se localiza no município de 

Patos – PB, o Aeródromo Firmino Ayres, que está na lista de aeródromos oficiais da ANAC 

(2018). Para delimitar a área de proteção utilizou a PORTARIA nº PCA 3-3 de 2020 e Portaria 

150/CG3 de 2019. Não existe nenhum heliponto na área de estudo. O raio de proteção do 

aeródromo foi de 10 km (Figura 36).  
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Figura 36 - Áreas de Proteção de Aeródromo. 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 Áreas Favoráveis para a Construção - implantação do Aterro Sanitário 

 Por fim, fez-se o cruzamento dos mapas resultantes da etapa anterior. Nesta análise 

observou-se as áreas com restrições ambientais, legais. Assim, criou-se um mapa (Figura 

37) com todos os critérios de restrições adotados para implantação de aterros sanitários. 

 O cruzamento das informações georreferenciadas produziu o modelo de potencial 

indicativo multicritérios indicando a potencialidade de cada fragmento de área para o 

objeto deste estudo. Áreas em vermelho são regiões proibitivas (com restrições) enquanto 

as áreas brancas são locais com potencial para o empreendimento. Todas as áreas brancas 

podem apresentar condições para receber o empreendimento, no entanto observou-se 

também critérios de logística de transporte, capacidade de carga dos resíduos a serem 

transportados, localidade próximo a rodovias, entre outras. 
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Figura 37 - Áreas Restritivas e Favoráveis à implantação do Aterro Sanitário. 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

O resultado indicou várias áreas com potencial para receber o empreendimento. 

Estas informações foram inseridas no Google Earth – Digital Globe onde, uma a uma, foram 

analisadas e ajustadas. Foram excluídas áreas próximas a áreas com restrições ambientais; 

áreas distantes em demasia de grandes concentrações urbanas; áreas com grande 

produtividade agrícola; áreas onde o terreno indique presença de banhados intermitentes 

ou grandes reservatórios de água; e áreas onde não exista uma rota simplificada para 

acesso por meios viários e dificulte a logística de transporte dos resíduos sólidos ao aterro 

sanitário.  

Dentre dessas várias áreas investigadas, foi possível observar áreas em apenas 03 

(três) municípios dos que integram a Região Metropolitana de Patos – PB, onde 

apresentaram potencial para um estudo mais aprofundado, pois sua logística operacional 

do sistema se viabiliza e estão mostradas a seguir. 

A Figura 38 mostra as áreas possíveis de ser instalado o empreendimento, e que 

devem ser analisadas uma a uma suas condições de atendimento as Normas Técnicas. 
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Figura 38 - Áreas Indicadas e estudadas nos municípios de Patos, Santa Terezinha e São José do Bonfim - PB. 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 

O município de Patos – PB como o maior gerador de resíduos na análise técnica e 

econômica, tem que encaminhar seus resíduos gerados ao seu próprio território ou a um 

município próximo, para que seu custo operacional seja compatível com a viabilidade 

econômica. Outro município próximo ao centro do município do maior gerador é Santa 

Terezinha – PB e o próprio município de São José do Bonfim – PB. Por fim, analisando-se as 

áreas possíveis em Patos e Santa Terezinha, observou-se que condições como o acesso a 

área estudada ficava muito distante e com custo para implementação da via de acesso alto, 

necessitando de elementos de drenagens (bueiros, drenagens, etc.). Outras áreas possíveis 

apresentavam áreas menores que os 30 ha requeridos para o sistema integrado e foram 

descartadas e ainda outras áreas apresentaram-se em áreas muito elevadas próximas a 

serra de Teixeira, com elevações superiores a 800 m, o que inviabilizava a operação dos 

caminhões compactadores e transportadores de resíduos, gerando problemas de 

manutenção e encarecendo todo o sistema operacional.  
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Figura 39 - Áreas Indicadas e estudadas no município de São José do Bonfim. 

 
Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

Algumas das áreas indicadas estavam próximas ao núcleo urbano (distância menor 

que 2,0 km), outras apresentavam tamanhos menores que 30 hectares e outras ainda com 

problemas de acesso viário a área. 

Portanto após as análises técnicas e ambientais nas áreas do município de São José 

do Bonfim, indica-se a área do sitio Chico Luís, como a única possível neste momento de se 

instalar o empreendimento. A Figura 40 mostra esta área. 
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Figura 40 – Área do sitio Chico Luís – São José do Bonfim – PB 

 
Fonte: ECOSAM, 2020. 

 
 

Apresenta-se a seguir uma análise de compatibilidade com a Legislação atual. 

Compatibilidade com a Legislação – Norma Técnica ABNT 13.896/97 

 

A NBR-13.896/97 mostra os critérios recomendados para a escolha de área de um aterro 

sanitário, quais sejam: 

 

Com relação aos Condicionantes vigentes sobre o projeto e a implantação da ampliação de 

um aterro sanitário – Norma ABNT no 13.896/97 destaca-se os seguintes pontos: 

 

4.1 Critérios para localização 

Um local para ser utilizado para aterros de resíduos não perigosos deve ser tal que: 

 

a) o impacto ambiental a ser causado pela instalação do aterro seja minimizado; 
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Conforme será demonstrado no EIA – Estudo de Impacto Ambiental todos os impactos 

ambientais serão minimizados ou potencializados em função de sua identificação e 

análise/avaliação de impactos, de suas medidas mitigadoras e da adoção de programas e 

planos para o empreendimento, baseados na sua concepção técnica inovadora. 

 

b) a aceitação da instalação pela população seja maximizada; 

 

O Diagnóstico socioeconômico a ser desenvolvido irá mostrar isto, onde será realizado 

diagnóstico na comunidade do entorno do empreendimento, indicando-se que a 

comunidade terá conhecimento sobre o empreendimento e que sua aceitação será 

satisfatória em função dos benefícios ambientais e econômicos a comunidade e para a 

região metropolitana de Patos – PB. 

 

c) esteja de acordo com o zoneamento da região; 

 

Conforme a Certidão de Uso do Solo fornecida pela Prefeitura Municipal de São José do 

Bonfim – PB (em anexo) constata-se que o empreendimento não fere a Legislação do 

Município, atendendo plenamente a Legislação para sua instalação. 

 

d) possa ser utilizado por um longo espaço de tempo, necessitando apenas de um mínimo 

de obras para início da operação. 

 

Este empreendimento atenderá a população por no mínimo 120 meses = 10 anos,  

conforme a Norma vigente, em seu item 4.1.1 letra f. 

 

4.1.1 Para a avaliação da adequabilidade de um local aos critérios descritos em 4.1, diversas 

considerações técnicas devem ser feitas: 

 

a) topografia - esta característica é fator determinante na escolha do método construtivo e 

nas obras de terraplenagem para a construção da instalação do empreendimento 

 

Recomendam-se locais com declividade superior a 1% e inferior a 30 %; 
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A Topografia da área onde será instalado o empreendimento apresenta uma declividade 

média de 4,5%, em um terreno de topografia plana e, portanto atende integralmente a 

Legislação. 

 

b) geologia e tipos de solos existentes - tais indicações são importantes na determinação da 

capacidade de depuração do solo e da velocidade de infiltração. Considera-se desejável a 

existência, no local, de um depósito natural e homogêneo de materiais com coeficiente de 

permeabilidade inferior a 10-6 cm/s e uma zona não saturada com espessura superior a 3,0 

m; 

 

O empreendimento será instalado em uma área onde a geologia indica ser em um cristalino 

e onde se utilizará de um Liner mineral, composto de solo local misturado com bentonita 

compactado com permeabilidade menor que 10 –6 cm/s e a zona não saturada, atendendo a 

legislação em vigor (serão realizados ensaios de permeabilidade nos Estudos Ambientais). 

Este item será atendido integralmente conforme determina a Norma Técnica. 

 

c) recursos hídricos - deve ser avaliada a possível influência do aterro na qualidade e no uso 

das águas superficiais e subterrâneas próximas. 

 

O aterro deve ser localizado a uma distância mínima de 200 m de qualquer coleção hídrica 

ou curso de água; 

 

Na área do empreendimento existe um curso d’água efêmero segundo o próprio relatório 

técnico da SUDEMA. Lembramos que curso d’água efêmero é aquele que somente tem 

água imediatamente após uma chuva e logo após se infiltra ou evapora, pelas condições de 

solo local. A referida Norma técnica neste item coloca uma observação: OBS: a critério do 

OCA – órgão de controle ambiental esta distância pode ser modificada. 

 

Aqui temos dois pontos a serem considerados: 

 

1) O empreendimento apresenta uma concepção técnica inovadora com instalações que 

integram o sistema integrado que garantem um melhor monitoramento e controle dos 
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impactos ambientais. Neste sentido será concebido um liner mineral de solo com 

bentonita que irá garantir a impermeabilização do solo de fundação da célula de lixo e 

do talude de corte, fazendo com que o curso d’água efêmero não tenha nenhuma 

interferência em suas condições naturais hoje. 

 

2) Garantido esta condição a concepção do sistema ambiental do empreendimento, com 

a implantação de um sistema de coleta e tratamento de chorume/lixiviado, sistema de 

tratamento de gases, sistema de drenagem de águas pluviais e sistema de 

monitoramento ambiental, traz a este empreendimento uma segurança ambiental que 

atende a Legislação e assegura viabilidade ambiental. 

 

d) vegetação - o estudo macroscópico da vegetação é importante, uma vez que ela pode 

atuar favoravelmente na escolha de uma área quanto aos aspectos de redução do 

fenômeno de erosão, da formação de poeira e transporte de odores; 

 

O EIA irá demonstrar em seu Diagnóstico Ambiental, nos estudos do meio biótico, que a 

área encontra-se bastante antropizada o que favoreceu os critérios de escolha de área, 

conforme relata o próprio relatório técnico da SUDEMA, classificando-a como área 

consolidada. 

 

e) acessos - fator de evidente importância em um projeto de aterro, uma vez que são 

utilizados durante toda a sua operação; 

 

A existência da Rodovia Estadual PB-262, a ser utilizada como acesso principal para o 

transporte de RSU, em perfeitas condições de tráfego, também foi outro aspecto que 

favoreceu a escolha desta área para a sua implantação. 

 

f) tamanho disponível e vida útil - em um projeto, estes fatores encontram-se inter-

relacionados e recomenda-se a construção de aterros com vida útil mínima de 10 anos; 
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A vida útil do empreendimento será superior a 10 anos = 120 meses, portanto superior ao 

solicitado na Norma em seu item 4.1.1 letra f. 

 

g) custos - os custos de um aterro têm grande variabilidade conforme o seu tamanho e o 

seu método construtivo. A elaboração de um orçamento e de um cronograma físico-

financeiro será necessária no desenvolvimento do projeto Executivo para permitir a o 

entendimento do custo do empreendimento; 

 

Os seus custos serão apresentados através de seu orçamento global e do seu cronograma 

físico e financeiro e serão compatíveis com empreendimentos semelhantes a este porte e 

capacidade instalada. 

 

h) distância mínima a núcleos populacionais – deve ser avaliada a distância do limite da área 

útil do aterro a núcleos populacionais, recomendando- se que esta distância seja superior a 

500 m. 

 

 A distância do empreendimento para a residência isolada mais próxima ao aterro é de 548 

m. A distancia do núcleo habitacional mais próximo é de  590 m,  portanto superior aos 500 

m da SUDEMA, atendendo assim ao solicitado pelo órgão ambiental. 

4.1.2 Em qualquer caso, obrigatoriamente, os seguintes critérios devem ser observados: 

 

a) o aterro não deve ser executado em áreas sujeitas a inundações, em períodos de 

recorrência de 100 anos; 

A área do empreendimento não está sujeita a inundações e ainda assim deixou-se uma 

distância de 60 m do curso d’água efêmero e de 200 m para o curso d’água intermitente 

para o mesmo (a esquerda do efêmero). 

 

b) entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático deve haver uma 

camada natural de espessura mínima de 1,50 m de solo insaturado. O nível do lençol 

freático deve ser medido durante a época de maior precipitação pluviométrica da região; 

 

A camada de solo insaturado no empreendimento é de no mínimo 10 m, constatado em 



 

 85 

poços da região do empreendimento e que será demonstrada nas sondagens a serem 

realizadas nos estudos ambientais. 

 

c) o aterro deve ser executado em áreas onde haja predominância no subsolo de material 

com coeficiente de permeabilidade inferior a 5 x 10-5 cm/s; 

 

O Liner a ser aplicado sob o aterro sanitário indicará uma permeabilidade menor que 10 -5 

cm/s conforme será demonstrado nos ensaios a serem realizados nos estudos ambientais. 

 

d) os aterros só podem ser construídos em áreas de uso conforme legislação local de uso do 

solo. 

 

O mesmo será implantado em conformidade com a Certidão de Uso de Solo expedida pela 

Prefeitura Municipal de São José do Bonfim em anexo. 

 

e) A distância do empreendimento para o Centro do Aeródromo local está indicada na Planta 

03.01 do Layout e indica que o mesmo está a mais de 10.000 m. Com isto está atendendo a 

PCA 3-3 2019  e 2020 do COMAER e a Portaria 54 GM/2019 e Portaria 150/CG3 de 2019. 

 

Portanto com estes esclarecimentos, demonstra-se que o empreendimento atende a 

Legislação e não fere em nenhum momento nenhum condicionante legal, ambiental e 

restrições legais, motivo pelo qual foi solicitado a SUDEMA parecer técnico que permita a 

viabilidade ambiental da área do empreendimento a ser referendada pelos estudos 

ambientais que serão elaborados conforme TDR da SUDEMA. 

 

CONCLUSÃO 

 

Considerando a complexidade da realização de um estudo locacional – Estudo de 

Áreas para um aterro sanitário que envolve diversos critérios técnicos, além de fatores 

sociais, ambientais e econômicos; 

Considerando que este estudo é realizado em determinado período de tempo e que 

as condições e aplicações dos critérios técnicos da Legislação são temporais e pontuais; 
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Considerando a urgente necessidade de se buscar a área mais adequada para 

instalar o sistema integrado de destinação final de resíduos sólidos; 

Considerando que este empreendimento vem a trazer uma solução para a atual 

situação de destino final de 24(vinte e quatro) municípios da Região Metropolitana de 

Patos-PB, que atualmente dispõe seus resíduos em lixões, e passará a dispor em um 

sistema ambientalmente adequado e licenciado; 

Considerando que este sistema integrado de disposição final irá atender a cerca de 

250.000 habitantes, melhorando a qualidade de saúde e salubridade ambiental; 

Considerando que os impactos ambientais, sociais e econômicos dos lixões serão 

minimizados por este sistema integrado de disposição final em aterro sanitário; 

 

Observa-se que neste momento, a melhor área para se instalar o sistema integrado 

de disposição final em aterro sanitário é o localizado no sitio Chico Luís, na zona rual de São 

José do Bonfim – PB. 

 

Figura 41 - Área indicada para a implantação do aterro sanitário do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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4.3. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
 

 Esse estudo apenas indicou uma área favorável (possível) para a elaboração de 

projeto básico e executivo de um sistema de destinação final ambientalmente adequado 

dos rejeitos (aterro sanitário). 

Nesse sentido, nos estudos ambientais será necessário desenvolver estudos 

específicos para sua confirmação, tais como:  

 

 

 Sondagens STP, para identificação de níveis de lençol freático, tipos de solo, 

permeabilidade do solo, etc. 

 Atendimento a Norma Técnica NBR 13.896/1997. 

 Processo de licenciamento aprovando a área pelo órgão ambiental estadual, no caso, 

a SUDEMA. 

 

Estes estudos foram realizados para a etapa de licenciamento ambiental de 

instalação e do EIA – Estudo de impacto ambiental, conforme preconiza a Legislação e 

estão descritos aqui neste relatório bem como no Anexo I. 

 

4.4. ATENDIMENTO A LEGISLAÇÃO QUANTO AO ESTUDO LOCACIONAL 
CRITÉRIOS DE LOCALIZAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS 

 

 O Item 4.1 da Norma Técnica NBR 13.896 de 1997 que dispõe sobre Aterros de 

Resíduos Não Perigosos – Critérios para Projeto, Implantação e Operação, trata 

especificamente sobre os critérios para a localização do empreendimento. 

A partir desta Normativa, analisaremos cada um dos pontos recomendados pela 

Normativa.  

 

4.5. CRITÉRIOS PARA LOCALIZAÇÃO 
 

 Um local para ser utilizado para aterros de resíduos não perigosos deve ser tal que: 

a) o impacto ambiental a ser causado pela instalação do aterro seja minimizado; 

O Projeto Executivo em sua concepção técnica e o Estudo de Impacto Ambiental do 
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empreendimento, prevê que os impactos ambientais nas fases de elaboração, 

instalação e operação serão minimizados e estão demonstrados na sua identificação 

e avaliação, na proposição de medidas mitigadoras e estabelecimento de 

programas ambientais para este fim.  

 

b) a aceitação da instalação pela população seja maximizada; 

 

O Estudo de Impacto Ambiental ao considerar o estudo do meio antrópico - 

socioeconômico, realizou um amplo estudo e pesquisas com os moradores da área 

de influência direta e indireta, onde na avaliação dos impactos esta aceitação pela 

população e maximizada. 

Foi realizado um estudo socioeconômico, com pesquisas e entrevistas na Área de 

Influência Direta e Indireta do empreendimento (AID e AII) que está detalhado no 

meio antrópico. 

Figura 42 – Mapa de localização de pesquisas nas comunidades da AID e ADA  

 

Fonte: ECOSAM, 2020  

 

c) esteja de acordo com o zoneamento da região; 
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O Projeto Executivo e o Estudo de Impacto Ambiental levaram em consideração a 

certidão de uso e ocupação do solo emitida pela Prefeitura Municipal de Sào José do 

Bonfim – PB, atestando a possibilidade de implantação do empreendimento, pois 

atende a todos os critérios do seu zoneamento. Observando a Figura 43, a área de 

intervenção do empreendimento encontra-se em uma área consolidada, pois 

encontra-se inserido em área de atividades agrossilvopastoris em sua essência, 

conforme determina a Lei 12.651 de 2012, em seu artigo 30, Inciso IV e também da 

instrução Normativa n0 02 do Ministério do Meio Ambiente de Maio de 2014. 

 

Figura 43 - Mapa de uso e ocupação do solo 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

d) possa ser utilizado por um longo espaço de tempo, necessitando apenas de um 

mínimo de obras para início da operação. 

 

 

O projeto executivo do empreendimento, em sua concepção técnica, prevê a 
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instalação do empreendimento, com uma vida útil de 17 anos, 4 meses e 22 dias, 

muito superior ao que determina a NBR 13.896 de 1997 de 10 anos (item 4.1, f) e a 

NBR 15.849 de 2010, que determina no mínimo 15 anos de vida útil. Também o 

empreendimento foi concebido em duas fases, sendo a primeira a implantação de 

unidades básicas para a sua operação, como cercamento, instalação do sistema de 

controle e pesagem, bloco de administração e instalação da célula de resíduos C01 e 

sistema de tratamento de chorume e lixiviado e monitoramento ambiental, 

portanto se utilizando de um mínimo de obras físicas para sua operação inicial. O 

empreendimento apresenta uma vida útil de 17 anos, 4 meses e 22 dias, muito 

superior a Legislação e foi concebido com um mínimo de intervenção inicial. 

 

4.6. PARA A AVALIAÇÃO DA ADEQUABILIDADE DE UM LOCAL AOS CRITÉRIOS 
DESCRITOS EM 4.1, DIVERSAS CONSIDERAÇÕES TÉCNICAS DEVEM SER 
FEITAS: 

 

a) topografia - esta característica é fator determinante na escolha do método construtivo e 

nas obras de terraplenagem para a construção da instalação. 

 

Recomendam-se locais com declividade superior a 1 % e inferior a 30 %; 

A área proposta para o empreendimento, apresenta uma topografia em área com 

relevo relativamente plano a suave ondulado. A declividade da área varia em algumas 

partes do terreno, tendo uma declividade média entre 1 a 3 % e 3 a 8 %.  O Mapa da Figura 

44 mostra a declividade da área de forma georreferenciada. 
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Figura 44 - Mapa de declividades da área do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

Nota: Locais com declividades maiores que 30 % podem ser utilizados a critério do OCA 

 

b) geologia e tipos de solos existentes - tais indicações são importantes na determinação 

da capacidade de depuração do solo e da velocidade de infiltração.  

Considera-se desejável a existência, no local, de um depósito natural extenso e 

homogêneo de materiais com coeficiente de permeabilidade inferior a 10-6 cm/s e 

uma zona não saturada com espessura superior a 3,0 m; 

  Os terrenos de São José do Bonfim datam do Pré-Cambriano e pertence às 

unidades litoestratigráficas do Neoproterozóico e Mesoproterozóico (CPRM, 2005). 

Geologicamente o município pertence ao complexo de geologia suíte calcialcalina 

Conceição (c): granito, quartzo diorito e tonalito, conforme mostrado na figura abaixo. A 

topografia dos terrenos de São José do Bonfim apresenta-se com relevo ondulado à 

suavemente ondulado na metade norte do município e ondulado à fortemente ondulado 

ao sul onde a declividade é elevada com cotas que chegam a 880 metros como na Serra 

do Teixeira. 

 O embasamento cristalino constitui o substrato rochoso de todo o pacote 
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sedimentar. É composto por rochas ígneas e metamórficas de diferentes graus de 

metamorfismo, a exemplo de granitos, gnaisses, xistos e migmatitos, dentre outras, 

com diferentes níveis de competência tectônica. 

 As sondagens demonstraram que não se encontrou nível d’água nos furos de 

sondagens realizados, até justificado pela constituição geológica acima. 

 As Figuras 45 e 46 mostram estes componentes. 

 

Figura 45 - Mapa geológico do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 46 - Mapa de pedologia da área do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020  

 

c) recursos hídricos - deve ser avaliada a possível influência do aterro na qualidade e no 

uso das águas superficiais e subterrâneas próximas. 

 O aterro deve ser localizado a uma distância mínima de 200 m de qualquer 

coleção hídrica ou curso de água; 

 Nota: A critério do OCA essa distância pode ser alterada. 

 O Empreendimento está situado em área sem influência hídrica da região, não 

existindo nenhum aquífero subterrâneo na área, nem recursos hídricos de importância 

hídrica no contexto hidro geológico. 

 O Riacho efêmero, que é o curso d’água mais próximo da área, encontra-se distante 

cerca de 85 m da borda da célula de RSU do empreendimento, e o Reservatório 

superficial mais próximo fica a 612 m da área. Já o açude Jatobá dista 4,8 Km da área do 

empreendimento. Portanto atende integralmente aos critérios determinados pelo 

normativo. 

 A Figura 47 demonstra estas distâncias e o atendimento a Legislação vigente. 
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Figura 47 - Mapa da distância do Aterro para coleções hídricas  

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

e) vegetação - o estudo macroscópico da vegetação é importante, uma vez que ela 

pode atuar favoravelmente na escolha de uma área quanto aos aspectos de redução 

do fenômeno de erosão, da formação de poeira e transporte de odores; 

 

 O empreendimento foi concebido, aproveitando-se de toda estrutura vegetativa já 

existente como  um cinturão verde natural que existe em parte da área na sua face sul, 

protegendo naturalmente quanto a emissão de particulados e transporte de odores. 

 Quanto a questão da erosão, o estudo de susceptibilidade de erosão, demonstrou 

que não existem riscos ambientais e de engenharia quanto a sua implantação e operação, 

pois no EIA foram considerados também este componente. A Figura 48 mostra este 

aspecto. 
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Figura 48 - Mapa de susceptibilidade a erosão da área do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

Conforme mostra o Mapa a área de implantação do empreendimento 

apresenta potencial de baixo a médio para susceptibilidade a erosão e são 

propostas medidas mitigadoras para minimizar estes impactos ambientais e 

estão descritos no Volume II do EIA.  

 

f) acessos - fator de evidente importância em um projeto de aterro, uma vez que são 

utilizados durante toda a sua operação; 

 

 Este aspecto foi muito importante na escolha da área, pois a mesma está próxima a 

uma rodovia Estadual – PB – 262 – BR 110 que oferece trafegabilidade e uma logística 

própria para recebimento dos veículos e equipamentos que irão transportar os resíduos dos 

municípios até o empreendimento. A Figura 49 mostra esta componente. 
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Figura 49 - Rodovias que cortam a região do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020  

 

g) tamanho disponível e vida útil - em um projeto, estes fatores encontram-se 

interelacionados e recomenda-se a construção de aterros com vida útil mínima de 

10 anos; 

 

 O Empreendimento apresenta uma vida útil de 17 anos, 4 meses e 22 dias, muito 

superior ao solicitado pela Normativa. 

 

h) custos - os custos de um aterro têm grande variabilidade conforme o seu tamanho e 

o seu método construtivo. A elaboração de um cronograma físico financeiro é 

necessária para permitir a análise de viabilidade econômica do empreendimento; 

 

O Projeto Executivo apresenta o cronograma físico e financeiro do empreendimento 

e o seu custo por tonelada aterrada está abaixo do preço praticado para 

empreendimentos deste porte. 

 

 



 

 97 

i) distância mínima a núcleos populacionais – deve ser avaliada a distância do limite 

da área útil do aterro a núcleos populacionais, recomendando- se que esta 

distância seja superior a 500 m. 

 

 Nota: A critério do OCA essa distância pode ser alterada. 

 O Empreendimento foi concebido, atendendo esta normativa, onde a distância 

mínima das residências mais próximas da área útil do empreendimento é de 564 m.  

 

Para a comunidade Tubarão II a distância é de 4.450 m  para a comunidade Tubarão I é de 

3.850 m. A Figura 50 demonstra esta situação. 

 

Figura 50 - Mapa de distâncias ate núcleos populacionais e residências  

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

4.7. OBRIGATORIEDADE DE ENTENDIMENTO AOS CRITERIOS DA NORMA 
 Segundo a NBR 13.896 de 1997, em qualquer caso, obrigatoriamente, os seguintes 

critérios devem ser observados: 

 

a) O aterro não deve ser executado em áreas sujeitas a inundações, em períodos de 

recorrência de 100 anos; 

 A área do empreendimento não está inserida em áreas de inundações. 

b) Entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do lençol freático deve haver 

uma camada natural de espessura mínima de 1,50 m de solo insaturado. O nível do 
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lençol freático deve ser medido durante a época de maior precipitação 

pluviométrica da região; 

 

 O empreendimento está concebido em um forma de platôs e de forma sustentável, 

e o platô mais baixo  se encontra em uma distância de no mínimo 10 m, do solo 

insaturado. Nos furos de sondagens não foram determinados nível d’água na área do 

empreendimento. O estudo do meio físico mostra esta situação. 

 

Figura 51 – Sistema Aquífero da Região do ASSJB   

 

fonte: ECOSAM, 2020 

 

c) o aterro deve ser executado em áreas onde haja predominância no subsolo de 

material com coeficiente de permeabilidade inferior a 5 x 10 - 5 cm/s; 

 

  Nota: Um subsolo com coeficiente de permeabilidade superior a 5 x 10-5 cm/s 

pode vir a ser aceito pelo OCA, a seu critério, dependendo do tipo de resíduo a ser 

disposto e das demais condições hidrogeológicas do local do aterro, desde que este 

valor não exceda 10-4 cm/s. 
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  Os ensaios de permeabilidade realizados na área demonstram que se 

encontram com permeabilidade menor que 10 – 5 cm/s, pois o ENS1 apresentou 

permeabilidade de 4,1  x 10 -6 cm/s e o ENS2 deu  1,2 x 10 -6 cm/s, o que evidente, é 

menor que o recomendado pela normativa, ou seja, é menos permeável que o 

solicitado na Norma e portanto, atendemos a mesma. Estes resultados encontram-se 

no ANEXO I. No entanto será executada uma camada de impermeabilização com solo 

local + bentonita, que atenderá ao prescrito na Norma Técnica NBR 13.896/1997. 

d) os aterros só podem ser construídos em áreas de uso conforme legislação local de 

uso do solo. 

  

A certidão de uso e ocupação do solo emitida pela Prefeitura Municipal de São José 

do Bonfim, assegura esta condição. A Figura 52 mostra a autorização de uso e ocupação 

do solo pelo Executivo Municipal. 
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Figura 52 - Certidão de uso e ocupação do solo municipal  

 

Fonte: Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB 
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4.8.  ALTERNATIVA DE NÃO REALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO  
   

A não realização do empreendimento implicaria na manutenção das condições locais 

atuais de disposição em lixões dos vinte e quatro municípios integrantes da RM de Patos – 

PB. Neste cenário, não haverá outras interferências, além das atuais, no uso do solo da 

região, eliminando os impactos negativos da implantação do aterro sanitário. Porém, 

haverá também os benefícios decorrentes da construção e operação do aterro sanitário, 

entre eles a geração de emprego e renda para a comunidade da região, dinamização da 

economia e, principalmente uma solução para disposição correta de resíduos sólidos 

gerados nestes muniicpios e o atendimento a Legislação, no caso a Lei N0 12.305 de 2010, 

que instituiu a Política Nacional dos Resíduos Sólidos.  

  Dessa forma, considera-se que pela extensão dos benefícios, bem como pela 

implementação de medidas e programas ambientais que atenuem os impactos negativos, 

a implantação do aterro sanitário de São José do Bonfim contribuirá para o 

desenvolvimento municipal e regional e ampliará a quantidade de resíduos destinados 

corretamente, trazendo a melhoria da qualidade de vida de seus moradores e a melhoria 

da saúde e salubridade ambiental. 

             A instalação deste empreendimento por si, já funciona como medida mitigadora do 

quadro atual da existência de 24 lixões municipais. 

 

4.9.  CONCLUSÃO DO ESTUDO DE ÁREAS  
 

O empreendimento a ser submetido ao processo de Licenciamento Ambiental na 

SUDEMA, está distante cerca de 10 km do centro da sede administrativa municipal, ou seja, 

da Prefeitura Municipal de São José do Bonfim – PB. Está inserido nas proximidades da 

Rodovia Estadual PB 262 – BR 110, sentido Patos - São José do Bonfim, e próximo (4.400 m) 

a comunidade rural denominada de Tubarão 2, na zona rural de São José do Bonfim – PB, 

especificamente no setor Censitário do IBGE n° 2514602  

Nesse setor, a população corresponde a 3.233 pessoas e a densidade demográfica é 

de 24 hab./km² (IBGE 2018: Censo Demográfico, 2010). O setor censitário 2514608 é um 

dos setores censitários do IBGE no município de São José do Bonfim - PB, que apresenta 
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um baixo índice populacional. A área do empreendimento está encravada no Sítio Chico 

Luís, zona rural de São José do Bonfim. 

A área está inserida no Bioma Caatinga, que integra essencialmente a região do 

semiárido do Nordeste do Brasil. O município de São José do Bonfim está inserido nesta 

classificação de Semiárido Nordestino.  

O Mapeamento sistemático da SUDENE (1974), indica que existe uma perda e 

fragmentação de remanescentes de vegetação nativa, a partir da consolidação de áreas 

rurais para a implantação de vários sistemas de produção e mudanças na dinâmica do uso e 

ocupação do solo na região de São José do Bonfim, que acontece há mais de quatro 

décadas.  

A consolidação da área rural por atividades agrossilvopastoris, está materializada na 

região a partir dos ciclos de desenvolvimento econômico praticados ao longo de várias 

décadas, à nível regional, que, por conseguinte, condicionaram, a implantação de uma 

pecuária voltada para a bovinocultura de corte e leite, em médias e grandes propriedades 

rurais, e uma agricultura de subsistência (culturas temporárias) em minifúndios e pequenas 

propriedades.  

              A direção dos ventos predominantemente na área em questão, é de Nordeste (NE) e  

Sudeste (SE) variando ao longo do ano. No estudo do meio físico no volume II do EIA, está 

contido uma figura que demonstra o sentido do vento na área do empreendimento.  

Quanto a geologia, a área do empreendimento está situada sobre um substrato 

composto por duas formações geológicas, sendo estes Suíte Calcialcalina Conceição – 

NP3ƴ2C  e Grupo Cachoeirinha - Formação Santana dos Garrotes – NP3st. A formação Suíte 

Calcialcalina Conceição são rochas de idade Neoproterozóica formadas por granitos, 

quartzo-diorito e tonalitos (644 Ma U-Pb) e o Grupo Cachoeirinha - Formação Santana dos 

Garrotes é formado por metarritmitos (metaturbidito), metagrauvaca, metavulcânica, 

máfica a félsica e metapiroclásticas. e conforme mostra o estudo do meio físico no volume 

II do EIA.   

             Em geral, o município de São José do Bonfim assenta-se sobre solo do tipo 

LITÓLICO DISTRÓFICO e LITÓLICO EUTRÓFICO segundo o Mapa da Agencia Executiva 

de Gestão das Águas do Estado da Paraíba – AESA. 
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De posse de todos os produtos cartográficos relacionados acima neste estudo de 

áreas, foram realizados procedimentos em Sistema de Informações Geográficas (SIG), com 

o intuito de georreferenciar as Cartas Topográficas do mapeamento sistemático e vetorizar 

as feições geométricas contidas nas mesmas, a partir de regras técnicas tipo tipo linha, 

polígono e ponto.  

A SUDEMA, realizou estudos na área do empreendimento, quando da análise da 

solicitação da Licença Prévia do empreendimento e emitiu parecer técnico datado de 07 

de fevereiro de 2020, que menciona os seguintes pontos: 

 

1) Que foi identificado duas edificações a menos de 500 m da área de implantação 

do empreendimento.  

 

Resposta – O próprio relatório técnico já relata que uma das residências está 

abandonada e em ruinas, portanto inabitada, inclusive mostrando fotos deste 

fato (Figuras 43, 44 e 45) no parecer técnico. Portanto esta impedância não pode 

ser considerada, pela não utilização e uso do imóvel. 

A outra residência que se encontra a menos de 500 m como relata o parecer 

(Figuras 47 e 48) do parecer, encontra-se agora no novo Lay-out do 

empreendimento a 587 m do empreendimento, e não mais a menos de 500 m, 

conforme mostra o novo Lay out ( Planta 02.02). Portanto este item foi atendido 

quanto ao parecer técnico e quanto à norma técnica sobre este 

empreendimento. 

 

2) Segundo o parecer verificou-se que dentro do perímetro do imóvel, a presença 

de riacho efêmero (Inciso II, do Art. 2 da Resolução CNH 141, de 10 de Julho de 

2012). Ao considerar o distanciamento de 200 m de qualquer coleção hídrica ou 

curso d’água, conforme estabelecido na NBR 13.896/97. 

Resposta – A resolução CNH 141 define: Artigo 2, Inciso II - rios efêmeros: 

corpos de água lóticos que possuem escoamento superficial apenas durante ou 

imediatamente após períodos de precipitação;  

A referida resolução cita no seu artigo 1o - Estabelecer critérios e diretrizes para 

implementação dos instrumentos de outorga de direito de uso de recursos 
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hídricos e de enquadramento dos corpos de água em classes, segundo os usos 

preponderantes da água, em rios intermitentes e efêmeros. 

Acontece que o curso d’água não é lótico por estar inserido no semiárido e não 

se trata de um rio, ele é simplesmente um curso d’água efêmero que não é curso 

d’água lótico, portanto, sem importância hídrica para o contexto do projeto, 

senão vejamos: 

O aterro sanitário em sua concepção técnica foi definido com um sistema de 

impermeabilização de fundo com uso de um Liner mineral composto de solo 

local adicionado a bentonita, que tem propriedades excelentes de conter 

líquidos, já utilizado e comprovado em diversos aterros sanitários. Este sistema 

proposto irá garantir o atendimento a NBR 13.896/97 com valores menores que 

10 -6 cm/s para a impermeabilização de fundo das células de resíduos e também 

vai ter um sistema de selamento com este mesmo Liner mineral na parede do 

talude resultante da escavação (cota – 5 m), de modo a não permitir que o curso 

d’água efêmero sofra nenhum impacto, pois o seu curso natural continua 

inalterado. (ver Detalhe na Figura 53) 

Neste sentido esta proposta técnica, utilizando-se de critérios de engenharia 

garante esta não contaminação do curso d’água, pois além de tudo, ele, o curso 

d’água está em cota superior (+ 5 m) de forma que esta tecnologia de selamento 

do talude pode ser usada como medida importante de segurança ambiental para 

o curso d’água, não trazendo nenhum risco de contaminação para os cursos 

d’água existentes a jusante dele (depois deste), de modo, que não haverá 

nenhuma alteração nas condições naturais existentes hoje neste curso d’água 

efêmero. A Figura 53 mostra este detalhe. 
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Figura 53 – Detalhe técnico da impermeabilização – sistema de proteção ambiental 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 

3) Com relação a distância mínima de 10,0 Km de aeródromos cadastrados na 

ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil, o imóvel se encontra a 

aproximadamente a 9,9 Km do Aeroporto Brigadeiro Firmino Ayres, portanto 

parte da área do empreendimento encontra-se dentro dos 10 km da restrição. 

 

 Resposta – Ao atender a sugestão contida no oficio SUDEMA N0 02/2020, 

desenvolvemos um novo layout para o empreendimento e esta distância para o 

empreendimento agora está a 10.020 m, portanto atendendo ao disposto na 

legislação e no parecer técnico da SUDEMA. (Ver Planta 02/02 do EIA anexa). 

 

Quanto ao item 2.18.6 da Portaria 150/GC3, de 28 de maio de 2019, que versa 

sobre o Plano de Gerenciamento de Risco de Fauna, esta portaria exige a sua 

elaboração junto com os estudos ambientais, o que até subsidia o processo de 

elaboração do EIA-RIMA. Portanto, foi solicitado e permitido pela SUDEMA que 

este Plano de Gerenciamento de Risco de Fauna seja apresentado junto com os 

documentos entregues na solicitação da LI - Licença de Instalação do 

empreendimento, de modo a permitir a integração deste Plano ao estudo de 

impacto ambiental. Foi permitido nos Condicionantes da LP c7/2020 a entrega 

do PGRF na solicitação da Licença de Instalação. 
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 A área escolhida para a implantação do empreendimento encontra-se fora 

de Área Prioritária para a Conservação, Uso Sustentável e Repartição dos 

Benefícios da Biodiversidade (Portaria n° 223, de 21 de junho de 2016) e não 

está próxima de corredor ecológico composto atualmente por remanescente 

de vegetação nativa em estágio médio.   

 Conforme dados provenientes do relatório anual de rotas e áreas de 

concentração de aves migratórias no Brasil (ICMBio, 2016), o município de 

São José do Bonfim - PB não se encontra inserido em área considerada 

importante para a concentração, rota, pouso, descanso, alimentação e 

reprodução de aves em migração no Brasil.   

           Ainda no relato do parecer técnico em sua página 4, que diz: “entendendo que a partir 

do cruzamento de dados Geoespaciais, trabalhados em Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), onde foram utilizadas regras de análise espacial usando topologias 

conforme as restrições de proximidade, vizinhança e as condições de impedância, 

estabelecidas na legislação ambiental e normas técnicas, foi possível a partir do processo 

de superposição dos níveis de informação e geração de novas classes de informação, 

identificar as áreas propicias para a implantação de aterro sanitário para todo o município 

de São José do Bonfim – PB. 

              Ainda conforme exposto ao longo do parecer técnico do COPAM/SUDEMA: “torna-

se nítido que o conjunto de 22 (vinte e duas) elementos e seus aspectos correlatos, 

analisadas por este corpo técnico, baseou-se nas indicações de restrições e condições de 

impedância, estabelecidas na Legislação ambiental e nas normas técnicas (NBR 

13.896/1997 E NBR 8.419/1992), os quais corroboram no sentido de viabilizar a implantação 

do empreendimento nesta localidade. Diante de todo o estudo realizado, entendemos que 

o local pré-definido pelo empreendedor, torna-se uma área potencialmente aproveitável 

para a instalação do aterro sanitário.” 

 Concluindo, mediante o parecer técnico do COPAM de 10/2020 relata: “atestamos a 

viabilidade ambiental total da atividade pleiteada, aprovando sua localização e 

concepção, conforme entendimento materializado tanto na Resolução Conama n° 001, de 

23 de janeiro de 1986 e n° 237, de 19 de dezembro de 1997, como nas demais legislações 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpesquisa.in.gov.br%2Fimprensa%2Fjsp%2Fvisualiza%2Findex.jsp%3Fjornal%3D1%26pagina%3D81%26data%3D22%2F06%2F2016&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNAFNfdqWM4ulLNW2rFqI-fP-ajA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fpesquisa.in.gov.br%2Fimprensa%2Fjsp%2Fvisualiza%2Findex.jsp%3Fjornal%3D1%26pagina%3D81%26data%3D22%2F06%2F2016&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFNAFNfdqWM4ulLNW2rFqI-fP-ajA
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ambientais e normas técnicas (NBR 8419/1990 e NBR 13896/1997) vigentes em âmbito 

nacional e estadual.” 

 Neste sentido, mediante nosso estudo técnico que atendeu a todos os critérios 

técnicos solicitados pela NBR 13.896 de 1997 e legislação vigente, consubstanciado pelo 

parecer técnico do COPAM - SUDEMA, recomendamos a área como uma área indicada 

para instalar este empreendimento. 

 

4.10.  ÁREAS DE INFLUÊNCIA DO ESTUDO DE IMPACTO AMBIENTAL 
 

  Este estudo de impacto Ambiental define as áreas de influências em atendimento a 

RESOLUÇÃO 001 de 1986,  como AID – Área de Influência Direta, a qual está inserida a ADA 

– Área Diretamente Afetada e a AII – Área Indiretamente Afetada. Também no estudo 

definimos uma AIR – Área de Influência Regional por se tratar de empreendimento que 

atenderá os municípios integrantes da Região Metropolitana de Patos – PB e entorno. 

  Para uma melhor interação da matriz de impactos definiu-se estas áreas de 

influência com seus limites de estudos para os três meios, físico, biótico e antrópico 

(socioeconômico), e estão apresentadas no capitulo 01 do Volume II deste Estudo de 

Impacto Ambiental. 
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CAPÍTULO V
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5  CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

 

5. CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
5.1. CONCEPÇÃO TÉCNICA DO EMPREENDIMENTO 

 
A concepção do projeto do aterro sanitário de São José do Bonfim – PB se 

embasou, fundamentalmente, na topografia original da área, aproveitando-a para definir a 

sua concepção de forma natural. Esta se encontra altamente degradada e bastante 

antropizada, sendo considerada pelo órgão ambiental, como uma área consolidada, em 

função da qual, da vegetação existente e do seu alto nível de degradação, foi concebido 

todo o sistema de drenagem pluvial e a drenagem de lixiviados, a disposição das células de 

lixo na área, de tal forma que sua concepção e implantação deverão atender, de forma mais 

natural possível, as características originais do terreno, sem interferência em cursos d’água, 

em encostas e, ainda, fundamentando na proteção ambiental a área proposta de 

implantação. 

Concebeu-se em função disto, um conjunto de 03 (três) platôs de corte para a 

implantação das células de resíduos, sendo o primeiro na cota 270,00 m, o segundo platô na 

cota 265,00 m e o terceiro platô na cota 260,00 m. As células de resíduos irão ocupar 

inicialmente o platô de cota 260,00 m, até atingir a cota 265,00 m. Depois após se unir a 

cota 265,00 m formará outra camada de célula até atingir a cota 270,00 m. E por último se 

unirá a cota 275,00 m, formando a Etapa I operacional. As células terão altura de 5,00 m e 

taludes 1:2 (V:H). Neste aterro sanitário, as células serão operadas em etapas e sub-etapas 

que serão definidas no plano de operação deste aterro sanitário, de tal forma, que toda a 

drenagem de lixiviados das células sejam transportadas por gravidade para o tratamento 

do chorume e lixiviado, obtendo assim um menor custo de operação possível do aterro 

sanitário. Outro ponto importante dentro da concepção técnica é que o volume de corte e 

aterro nos platôs de operação nos fornecerá material de cobertura suficiente para a 

cobertura diária e final durante toda vida útil do aterro sanitário, sem deixar material para 

expurgo ou para bota fora. 



 

 110 

A drenagem de águas pluviais do aterro sanitário foi concebida de forma a retirar 

toda a água pluvial de dentro das células de resíduos e serem drenadas para uma lagoa de 

armazenamento de águas pluviais superficiais, de tal modo que sirva de recarga para o 

subsolo local. 

O dimensionamento das etapas utilizadas para receber os resíduos domiciliares e 

públicos do aterro sanitário baseou-se no princípio de maior aproveitamento da área para 

obtenção de uma vida útil superior a 17 anos e 04 meses compatibilizando os tempos 

necessários para os serviços de escavação e aproveitamento dos solos locais como material 

de cobertura com os serviços de disposição de resíduos. 

O aterro sanitário de São José do Bonfim terá, inicialmente, capacidade para 

receber 250 toneladas de resíduos por dia, para uma vida útil de 17 anos, 04 meses e 22 

dias.  

O modelo tecnológico proposto para este projeto executivo é a implantação de um 

aterro sanitário celular, que deverá compor um centro de tratamento de resíduos que 

deverá integrar o sistema integrado de gerenciamento de resíduos para os municípios 

integrantes da RM de Patos – PB e entorno. 

A nova concepção de destinação final dos Resíduos Sólidos Urbanos a ser 

implementada para os municípios que integram o CTR da RM de Patos e entorno se 

fundamenta nos mais avançados conceitos da sustentabilidade econômica, ambiental e 

social de sistemas integrados de destinação de Resíduos Sólidos Urbanos. Estas premissas 

envolvem desde concessões públicas ou parcerias público-privadas para exploração de 

unidades rentáveis do empreendimento até políticas e ações públicas voltadas para 

solucionar os problemas socioambientais existentes na área, de forma integrada com o 

novo aterro sanitário. 

O objeto de licenciamento ambiental deste EIA/RIMA é um Centro de Tratamento 

de Resíduos (CTR) para o tratamento de resíduos, a ser constituído, fundamentalmente 

seguindo este modelo tecnológico. 

O modelo tecnológico proposto para este projeto executivo é a implantação de um 

aterro sanitário celular, que deverá compor um sistema integrado de gerenciamento de 

resíduos no município de São José do Bonfim. Para efeito de entendimento da concepção 

técnica do projeto são apresentadas na Figura 54: 
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Fonte: ECOSAM, 2020  

 

 

5.2. DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO 
 

 A descrição de cada unidade que compõe o modelo tecnológico está a seguir 

mostrado: 

5.2.1. O CENTRO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DE SÃO JOSÉ DO BONFIM – CTR 

DA RM DE PATOS – PB SERÁ CONSTITUÍDO PELAS SEGUINTES UNIDADES: 

  

 Unidade de Disposição destinação Final de Resíduos Sólidos Não-Perigosos – Aterro 

Sanitário. Capacidade para disposição inicial de 250 toneladas por dia; 

 Unidade de Captação e Queima de Biogás. Destinada à queima centralizada dos 

gases a serem gerados no Aterro Sanitário (geração de energia);  

 Estação de Tratamento de Efluentes Líquidos Percolados. Destinada ao tratamento 

dos líquidos lixiviados e percolados/chorume a serem gerados no Aterro Sanitário;  

 Unidade de tratamento de resíduos vegetais; 

 Unidade de Triagem, Beneficiamento e Armazenamento de Resíduos Sólidos 

provenientes da Construção Civil (RCC). Capacidade para receber 200 toneladas por 

dia;  

MODELO TECNOLÓGICO GESTÃO 
INTEGRADA NA DESTINAÇÃO FINAL

ASSJB – PB

Tratamento de Resíduos da 
Construção Civil (RCC)

Tratamento de Podas

Tratamento e Destinação de 
Resíduos de Serviços de Saúde 

(RSS)

Tratamento de Resíduos Orgânicos 
e Vegetais - COMPOSTAGEM

Aterro Sanitário Classe II A 

Resíduos Industriais Classe I e IIB

Figura 54 - Concepção técnica do projeto 
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 Unidade de Tratamento de Resíduos Sólidos de Serviços de Saúde. Capacidade para 

tratar 5,0 toneladas por dia; 

 Unidade de Compostagem de Resíduos Orgânicos;  

 Unidade de aterro de resíduos industriais classes I e II B. 

 

 Cada uma das unidades apresenta um descritivo básico a seguir: 

 

 Unidade de Aterro Sanitário: O Aterro Sanitário é um método de disposição final 

ambientalmente adequado de resíduos sólidos fundamentado em princípios básicos de 

engenharia, normas técnicas e operacionais específicas, a fim de acomodar os resíduos 

sólidos compactados, sem causar danos ao meio ambiente ou à saúde pública. De acordo 

com uma definição clássica, é um local destinado ao aterramento e tratamento de resíduos, 

previamente preparado com sistemas de impermeabilização de base, de drenagens de 

líquidos percolados (“chorume”), de águas pluviais e de gases, de sistema de tratamento de 

lixiviados e sistema de cobertura final. 

 O aterro sanitário de São José do Bonfim integrante do CTR da RM de Patos terá 

inicialmente capacidade para tratar 250 toneladas de lixo por dia, até absorver a produção 

gerada em 17 anos, 04 meses e 22 dias. O Aterro Sanitário contará com todos os sistemas e 

instalações necessários à sua adequada operação e controle técnico e ambiental em 

atendimento a legislação e normas técnicas vigentes, envolvendo: 

 

 Áreas específicas para disposição e tratamento de resíduos domiciliares (RDO); 

 Sistema de drenagem e tratamento de efluentes oriundos do processo de 

decomposição dos resíduos; 

 Sistema de drenagem de águas superficiais (pluviais); 

 Sistema de drenagem de chorume e lixiviado; 

 Sistema de controle e preservação ambiental; 

 Urbanização da área, envolvendo a instalação de rede de energia elétrica, via de 

acessos principais e secundários e cercamento de toda extensão do 
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empreendimento com toda infraestrutura e logística necessária para uma boa 

operação do aterro sanitário;  

 Monitoramento Ambiental. 

 

Unidade de Captação e Queima de biogás:  

 

 O Aterro Sanitário deverá dispor de um sistema ativo de captação dos gases, que os 

encaminhará para uma central encarregada da queima, cuja locação proposta deverá ser 

indicada em planta de projeto do CTR da RM de Patos – PB. O sistema de captação deverá 

ser composto por uma rede de tubulações aparentes, adequadamente distribuídas sobre o 

maciço de resíduos e interligadas aos drenos verticais de forma a captar o biogás e 

encaminhar as unidades de tratamento e queima do biogás. Este CTR quando da 

viabilidade técnico e econômico poderá ter unidade de geração de energia. O CTR da RM 

de Patos – PB está apresentado na Figura 55.   

 

Figura 55 - Layout do CTR de São José do Bonfim – PB 

 
Fonte: ECOSAM, 2020  

  

 Abaixo está descrito cada uma das unidades que compõem o Centro de Tratamento 

e disposição de resíduos de São José do Bonfim. 

 

Unidade de tratamento de resíduos vegetais: 

 

Os resíduos de podas vegetais (podas feitas em ruas, praças e parques) serão 

processados e transformados em bastonetes uniformes, em uma unidade específica a ser 



 

 114 

implantada na área do aterro sanitário. O tamanho dos bastonetes dependerá da 

solicitação da unidade que vai utilizá-la (indústrias cerâmicas e padarias).  

O excedente que não puder ser utilizado ou comercializado será disposto em uma 

célula específica no aterro sanitário. Neste projeto, procedeu-se apenas à escolha de uma 

área de 0,18 ha para abrigar a unidade de tratamento de podas, a qual ficará situada 

próximo da célula de disposição de resíduos de poda e da unidade de compostagem, 

facilitando, assim, a logística do processo. Um projeto específico para essa unidade será 

elaborado pelo empreendedor. 

 

Unidade de Tratamento de RCC e RSU: 

 

 A Unidade de Triagem e Reciclagem de RCC deverá receber resíduos sólidos 

conhecidos popularmente como “entulhos”, gerados em atividades gerais de obras de 

pequeno a grande porte, com capacidade para receber até 300 toneladas diárias e ocupa 

uma área de 0,350 ha. Sua localização, na gleba do empreendimento, é indicada nas 

plantas de projeto do CTR da RM de Patos. A unidade de triagem de RSU poderá ser 

instalada no CTR quando apresentar viabilidade econômica e os municípios atenderem a 

Lei 12.305/2010 
 

 

Unidade de Tratamento de Resíduos de Serviços de Saúde: 

 

 A Unidade deverá receber RSS enquadrados como Grupo A e Grupo E, de acordo 

com o anexo I da Resolução CONAMA n° 358/2005, não devendo receber resíduos sólidos 

contendo citotóxicos, produtos químicos tóxicos ou farmacêuticos perigosos, que possam 

emanar vapores ou se volatilizar. Também não poderão ser processados produtos 

utilizados em pacientes submetidos à quimioterapia (que possam estar impregnados com 

citotóxicos), além de produtos com baixo ponto de fusão (como mercúrio de termômetros 

descartados) e resíduos radioativos. 

 Os resíduos de serviços de saúde, a serem recebidos na Unidade, já deverão estar 

separados e acondicionados por tipologia, por meio de segregação que deverá ser realizada 

nas próprias fontes geradoras. Esta unidade de tratamento térmico será mais bem 

detalhada quando da sua implantação. Poderá ser utilizada como concepção técnica a 

incineração de resíduos de serviços de saúde ou a autoclavagem de resíduos de serviços de 

saúde. Esta definição será quando da viabilidade técnica e econômica de sua implantação. 
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Unidade de Compostapgem de Resíduos Orgânicos: 

 

 A Unidade de Compostagem de resíduos orgânicos (incluindo podas) deverá ocupar 

uma edificação no interior da área do CTR, para o processamento de resíduos por meio de 

um sistema aeróbico. Esta unidade ocupara uma área de 0,44 ha. 

 

Unidade de Aterro de Resíduos Industriais:  

 

 O objetivo da implantação da unidade de disposição de resíduos industriais é dispor 

de forma adequada esse tipo de resíduo e será implantada em uma etapa futura em uma 

área de 0,88 ha. Esta unidade vai dispor esses resíduos de forma ambientalmente segura. 

 A unidade de aterro de resíduos industriais deverá receber resíduos classe I e Classe 

II B onde a região tem uma demanda a ser atendida. 

 

5.3. JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA 
 

Na atualidade a tendência mundial no campo do gerenciamento de resíduos 

sólidos é tratar os resíduos antes de sua disposição final, entendendo-se por tratamento, o 

processamento dos resíduos sólidos visando seu beneficiamento, reutilização ou redução 

de volume, a fim de torná-los inócuos à saúde e/ou facilitar sua disposição final. A 

disposição final é a solução que se dá para a descarga e armazenamento dos resíduos, em 

condições adequadas de higiene e salubridade. 

LIMA (2005) cita que no Brasil basicamente existem, dois Sistemas de Tratamento 

de Resíduos. O Sistema Biológico e o Sistema Térmico de Tratamento de Resíduos. As 

tecnologias mais utilizadas nas três últimas décadas foram a compostagem, a Incineração 

de resíduos de serviços de saúde – RSS e o aterro sanitário, considerando-o como um 

biorreator.  

O sistema de tratamento biológico, a compostagem, muito utilizado na década de 

1980 em municípios médios e pequenos da região sudeste, com população não superior a 

300 mil habitantes. A Incineração de resíduos apareceu no Brasil apenas para os resíduos de 

serviços de saúde. Até a presente data não se tem conhecimento de unidades de 

tratamento térmico para resíduos domésticos, Classe IIA. As iniciativas de tratamento 
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térmico por incineração para resíduos domésticos que aparecerem foi uma a uma se 

desmobilizando, sem obterem licenciamentos ambientais e gerando muitos 

questionamentos técnicos. Os aterros sanitários já se instalaram no Brasil desde a década 

de 1970 e tiveram seus primeiros aterros sanitários na região sudeste, mais precisamente 

em São Paulo.  

De acordo com Nóbrega (1991), a compostagem moderna é definida como sendo 

um processo, controlado, biológico, termofílico dividido em duas fases: a primeira, a fase 

ativa, onde ocorrem as reações bioquímicas mais intensas de oxidação, e a segunda, a fase 

de maturação, onde ocorre a humificação do material previamente estabilizado. O produto 

final da compostagem é chamado de composto, o qual é um condicionador do solo, visto 

que a matéria orgânica humificada está em maior proporção. 

Quanto a seu Funcionamento e operacionalidade, a Compostagem apresentou 

alguns problemas técnicos e de concepção de projetos. Na atualidade, muitos poucos 

municípios do Brasil disponibilizam esta tecnologia, mais precisamente na região sudeste 

do Estado de Minas Gerais, sendo adotado em pequenos e médios municípios.  

A Figura 56 mostra a quantidade de instalações de triagem e compostagem 

existentes no Brasil (SNIS, 2019). 

Figura 56 - Unidades de triagem e compostagem no Brasil 

 
Fonte: SNIS, 2019. 
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A Figura 57 mostra a quantidade de instalações de triagem e compostagem 

existentes na região nordeste do Brasil (SNIS, 2019). 

 

Figura 57 - Unidades de triagem e compostagem na região Nordeste 

 
Fonte: SNIS, 2019. 

 

Ainda segundo a pesquisa FADE-BNDES (2012) o custo com a operação da 

compostagem no Brasil é mostrado na Figura 58. 

Figura 58 - Custo com a operação da compostagem 

 

Fonte: BNDES, 2012 
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A incineração é um método de tratamento de resíduos através da oxidação a altas 

temperaturas. Sua principal função é a de reduzir o volume do resíduo, servindo, 

paralelamente como gerador de energia. Este processo requer um bom projeto, e boas 

condições de operação do mesmo devido às emissões atmosféricas resultantes da queima. 

 

As principais vantagens desse processo são: 

 

 Redução significativa de volume dos resíduos. 

 Requer menor área para implantação do que os dois sistemas anteriores. 

 Possibilidade de geração de vapor e energia. 

 Pode receber grande variedade de tipos de resíduos. 

 Elimina resíduos dos serviços de saúde. 

 Possibilidade de localização próxima à áreas urbanas, se devidamente controlada, 

diminuindo distâncias de transportes. 

 A operação independe das condições meteorológicas. 

 

Principais desvantagens: 

 

 Pode produzir poluente atmosférico prejudicial à saúde. 

 Altíssimo custo de implantação a operação. 

 Necessidade de aterro para dispor o rejeito (cinzas). 

 Limitado pela capacidade operacional. 

 Requer mão de obra especializada para operação e manutenção. 

 Requer rígido controle das normas de segurança. 

 

A Incineração apenas é utilizada para o tratamento dos resíduos de serviços de 

saúde, praticamente em todas as regiões do Brasil, não sendo utilizado para o tratamento 

dos resíduos domésticos no Brasil. Com relação à Incineração, tem se tornado cada vez 

mais restritivo o controle de poluentes, dioxinas, furanos, Organoclorados Persistentes nos 

Países Europeus (POP’s), que adotam esta tecnologia e a quantidade de Plantas de 

Incineração tem sido reduzidas a cada ano, em função de Normativas e Legislações. 
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Observe-se que qualquer que seja o tratamento escolhido para os resíduos sólidos, 

sempre existirá um “resíduo último”, ou seja, materiais que já tiveram esgotada sua 

possibilidade de reaproveitamento, e tem que ser depositados adequadamente em áreas 

previamente escolhidas. Estes locais são denominados Aterros Sanitários. 

Os aterros Sanitários, segundo Jucá (2005), é um método de disposição de 

resíduos sólidos no solo, que fundamentado em critérios de engenharia e normas 

operacionais específicas, permite um confinamento ambiental seguro com proteção à 

saúde pública. 

A Figura 59 mostra a quantidade de aterros sanitários existentes na região 

Nordeste do Brasil (BNDES, 2012) e estão marcados em verde.  

Figura 59 - Aterros sanitários licenciados na região Nordeste 

 

Fonte: BNDES, 2012 



 

 120 

As principais vantagens dos aterros sanitários são: 

 Baixos custos de implantação, operação e manutenção. 

 É um método completo e definitivo de disposição, podendo receber todo o tipo de 

lixo, usualmente gerado em ambientes urbanos exceto os de classe 1. 

 Essencialmente, emprega mão-de-obra de baixa qualificação. 

 Após o fechamento, recupera áreas consideradas improdutivas ou marginais, 

tornando-as úteis, em especial para recreação. 

 

Principais desvantagens: 

 Alto risco de transformar-se em um lixão, em função de desinteresse das 

autoridades municipais ou de má operação. 

 Requer área adequada para sua implantação. 

 Representa solução temporária em função de sua capacidade volumétrica. 

 Necessita de material de cobertura. 

 Dificuldades ou, mesmo, impedimento de operação em condições climáticas 

adversas. 

 

Ainda segundo a pesquisa FADE-BNDES (2012) o custo com a operação para 

aterros sanitários no Brasil é mostrado na Figura 60. 

 



 

 121 

Figura 60 - Custo unitários de operação e manutenção para aterros sanitários no Brasil 

 

Fonte: BNDES, 2012. 

 

É bom ressaltar, que para cada uma destas tecnologias, sempre se gera rejeito no 

seu processo de tratamento e que por legislação deve ir para um local seguro e adequado, 

que não cause danos à saúde e ao meio ambiente, no caso o aterro sanitário. Este local 

quando bem projetado, operado, monitorado e controlado, não traz nenhum dano à saúde 

da população, ao contrário, eleva-se o nível de salubridade da população envolvida. 

Os aterros sanitários são tecnologias de fácil domínio tecnológico e de fácil 

operação, com custos suportáveis pelas administrações municipais e segundo a 

Organização Pan Americana de Saúde (OPAS) são imprescindíveis, pois ainda que se adote 

outra tecnologia, os rejeitos terão que ir para uma destas unidades. Segundo estudo do 

BNDES, o custo da tonelada tratada destas tecnologias de tratamento de resíduos está 

variando de R$ 60,00 a R$ 170,00. A faixa de preços cobrados hoje no Brasil é de R$ 65,00 a 

R$ 170,00 por tonelada (Landfill Experience, 2020). 

Pode-se observar que o custo médio por tonelada, no Brasil, tem-se: para a 

compostagem de R$ 40,00 a R$ 160,00; para a incineração de resíduos de serviços de 

saúde, o custo médio é de R$ 1.500,00 a R$ 3.800,00 e para o aterro sanitário o custo médio 

é R$ 65,00 a R$ 170,00. 
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Portanto para fins econômicos a tecnologia de disposição final ambientalmente 

adequada em aterros sanitários é a mais econômica e, portanto, a indicada para a região de 

estudo. 

Analisando-se estas tecnologias, percebe-se que a compostagem, pela quantidade 

gerada de resíduos gerados nos municípios da RM de Patos – PB e entorno, não se torna 

uma tecnologia adequada, de forma exclusiva, pois teríamos que ter grandes áreas para o 

tratamento destes resíduos, além de não se ter uma condição de negócios e sustentação 

financeira do produto gerado, o que certamente teríamos que estocar este composto que 

não teria uso contínuo, inviabilizando assim o processo. Além do mais no processo de 

compostagem, geram-se rejeitos que obrigatoriamente iriam para um aterro sanitário, 

aumentando assim o custo por tonelada tratada. 

A Incineração de resíduos sólidos (RSU) por apresentar ainda no Brasil motes de 

amplas discussões técnicas e dos órgãos do Governo Federal, pois apesar de ter tido 

recentemente apoio do Governo Federal em sua Política Nacional esta tecnologia, no 

entanto, ainda não se observa sua aplicação em nenhuma cidade no Brasil e por apresentar 

um alto custo, que certamente refletirá na cobrança da taxa ou tarifa para o gerenciamento 

destes resíduos, também não se torna adequada aos municípios de sistema de tratamento 

e disposição previsto para a Região Metropolitana de Patos – PB. 

A região socioeconômica das cidades da RM de Patos – PB oferece boa oportunidade 

para os negócios de gestão, tratamento e disposição final de resíduos sólidos urbanos e 

industriais. Como no restante do país as soluções ambientalmente adequadas para os 

resíduos sólidos também é um desafio para os municípios Paraibanos, especialmente para 

esta região de estudo. 

A Via Limp Construções e Serviços, conhecendo a situação local e atenta à 

oportunidade de negócio realizou estudos preliminares de viabilidade técnica e econômica, 

visando principalmente, avaliar e compatibilizar fatores de aspectos sociais, econômicos e 

ambientais, priorizando a adequabilidade das áreas. Assim, considerou viável a 

implantação da Central de Tratamento de Resíduos – CTR, com capacidade para prestar os 

serviços de tratamento e destinação final de resíduos sólidos, classificados como Classe IIA 

- não inerte e IIB - inertes, para a RM de Patos – PB e seu entorno em um empreendimento 

privado.  
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A Via Limp busca em seus empreendimentos, aterros de resíduos sólidos, o 

melhoramento e o aperfeiçoado dos elementos de controle ambiental através do 

monitoramento, estudos e pesquisas dos seus empreendimentos conforme demonstrado 

adiante. 

O projeto proposto de implementação do CTR da RM de Patos – PB assume o 

compromisso da observância das normas técnicas neste Projeto Executivo, atendendo de 

modo satisfatório aos preceitos da sustentabilidade ambiental.   

O aterro sanitário trará com sua implementação, inovações tecnológicas, e uma 

solução para o grave problema sanitário e ambiental atualmente enfrentado na RM de 

Patos – PB, para a destinação final de seus resíduos sólidos, sejam domiciliares, públicos 

(varrição, capina, podação urbana) ou resíduos de construção e demolição, RSS, além de 

buscar um modelo tecnológico e de gestão para um melhor trato na questão do 

gerenciamento dos resíduos sólidos urbanos dos municípios da RM de Patos – PB. 

É com este compromisso que a Via Limp empreende este aterro sanitário – CTR da 

RM de Patos – PB, no Estado da Paraíba, utilizando-se de padrões técnicos e ambientais já 

conhecidos, onde trará uma mudança no cenário da destinação final ambientalmente 

adequada dos resíduos na região do sertão do Estado da Paraíba. 

Foi desenvolvido também um estudo de viabilidade econômico para o 

empreendimento, para se observar se além da viabilidade ambiental da área, o 

empreendimento para de pé e suporta todo o contexto econômico por toda sua vida útil. 

O empreendimento, após análise econômica apresentou um VPL – Valor presente 

líquido positivo, apresentou uma lucratividade positiva e apresentou indicadores de retorno 

adequados e, portanto, mostra-se um empreendimento viável economicamente para sua 

instalação, minimizando assim possíveis impactos econômicos de se tornar uma disposição 

final inadequada por não apresentar lucratividade e indicadores de retorno. Portanto sua 

viabilidade econômica também foi demonstrada. 
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CAPÍTULO VI
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6 DESCRITIVO TÉCNICO DO EMPREENDIMENTO 

 

6. DESCRITIVO TÉCNICO DO EMPREENDIMENTO 
 
Para este Estudo ambiental, apresenta-se os principais elementos técnicos com descritivos 

sintéticos de forma a trazer uma maior compreensão ao leitor sobre os sistemas técnicos 

adotados neste empreendimento. 

Serão apresentados os seguintes estudos técnicos: 

 

 Estudo locacional do empreendimento  

 Estudo de estabilidade de taludes 

 Sistema de drenagem de aguas pluviais 

 Sistema de drenagem de chorume/lixiviados 

 Sistema de drenagem de gases 

 Sistema de impermeabilização de base-fundação 

 Sistema viário  

 Instalações Operacionais do empreendimento 

 Equipamentos e Mão de Obra utilizadas no empreendimento 

 Monitoramento ambiental 

 Sistema de operação do Aterro Sanitario  

 

 Para maiores detalhamentos dos sistemas aqui apresentados observar o Projeto 

Executivo. 

 

6.1. ESTUDO DE ESTABILIDADE DE TALUDES  
 

O objetivo deste estudo de estabilidade de taludes no aterro sanitário de São José do 

Bonfim o de avaliar a segurança dos futuros taludes de resíduos sólidos do Aterro Sanitário 

de São José do Bonfim – PB, integrante do CTR da RM de Patos – PB, determinando dois 

elementos importantes nesta análise: o primeiro e a superfície de ruptura crítica e o 

segundo o fator de segurança mínimo para as diferentes hipóteses investigadas. A análise 
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de estabilidade de taludes foi realizada através do software GGU-Stability, seguindo 

modelos e recomendações técnicas alemãs, que considera o resíduo sólido como um 

material constituído por:  

(1) partículas de granulação fina a média, com comportamento de atrito, que 

compõem a matriz básica;  

(2) Materiais fibrosos, como plásticos, papéis, materiais têxteis e galhos de madeira, 

que têm efeito de reforço através da tração das fibras, que compõem a matriz de reforço. 

 

6.1.1. DESCRIÇÃO DO SOFTWARE  

 

A análise da estabilidade de taludes foi realizada com o programa GGU-Stability 

da GGU-Software que realiza os cálculos de acordo com a Norma Alemã DIN 4084 (1981) e 

DIN 4084 (nova) (2000), que descrevem todos os fundamentos do cálculo detalhadamente. 

O programa faz uma análise bidimensional utilizando a teoria de equilíbrio limite para 

calcular o fator de segurança (FS) com os métodos de fatias de Bishop, que tem superfície 

de ruptura circular, e de Janbu, que pode ter superfície de ruptura qualquer.  

O método utilizado para a análise de estabilidade neste estudo foi o de Bishop, 

seus princípios teóricos estão apresentados em anexo. 

O GGU-Stability admite condições de heterogeneidade do solo, anisotropia dos 

parâmetros de resistência, acréscimo de poro-pressão, águas superficiais e subterrâneas, 

sobrecargas, tirantes, geosintéticos e terremotos.  

Não se utilizou no programa a adição do termo correspondente à resistência 

adicional conferida pela tração das fibras. O reforço das fibras pode favorecer a estabilidade 

de taludes mais íngremes, no entanto não se pode garantir sua manutenção em longo 

prazo, visto que o efeito de reforço pode diminuir com o tempo devido à degradação de 

seus componentes e às altas temperaturas. Desta forma, é recomendável que nos projetos 

de aterros sanitários se resguarde a segurança no dimensionamento dos taludes utilizando 

declividades mais conservadoras. 

 

6.1.2. GEOMETRIA DOS TALUDES  

A geometria dos taludes das células de resíduos sólidos do Aterro Sanitário de São 

José do Bonfim utilizada nas análises foi a definida no projeto executivo, que será 



 

 127 

executada em camadas de 5 metros de altura, taludes externos na inclinação máxima de 1:2 

(v:h) e bermas intermediárias com aproximadamente 5 metros de largura. 

 A Figura 61 apresenta as três primeiras etapas construtivas do aterro sanitário de 

São José do Bonfim com a indicação dos cortes transversais investigados e as Figuras 62 a 

65 apresentam os perfis analisados na verificação da estabilidade após execução da 3° 

etapa construtiva. Para efeito de análise, foram consideradas as seções mais desfavoráveis 

à estabilidade, que alcançarão as maiores cotas da massa de resíduos aterrada. O terreno é 

apresentado conforme corte para adequação do projeto. É importante ressaltar que foi 

considerada apenas a resistência dos resíduos, sem levar em conta a capacidade de carga 

do terreno. 

 

Figura 61 - Fases construtivas do aterro (1° a 3° etapa) com indicação dos cortes transversais 

 

Fonte: ECOSAM, 2020  

 

Figura 62 - Corte A - A' da 3ª etapa construtiva. 4 sub etapa (cota 275,00m) 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 
 
 
 

Figura 63 - Corte B - B' da 3ª etapa construtiva 
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Fonte: ECOSAM, 2020 
 

 
Figura 64 - Corte C - C' da 3ª etapa construtiva 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 
 

Figura 65 - Corte D - D' da 3ª etapa construtiva 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 

6.1.3. PARÂMETROS GEOTÉCNICOS ADOTADOS  

 

A definição de parâmetros para os resíduos sólidos urbanos se torna difícil devido à 

heterogeneidade do material e às suas mudanças com o tempo devido aos processos de 

biodegradação. Desta forma, os parâmetros geotécnicos utilizados para a análise da 

estabilidade de aterros sanitários são os sugeridos por GDA E 2-35 (DGGT, 1994). Para 

resíduos não tratados, sendo a soma de Dim 1 e Dim 2 (GDA E 1-7 (DGGT, 1994)) > 30 % em 

peso, os parâmetros de resistência para resíduos depositados em condição de anisotropia 

(GDA E 2-29 (DGGT, 1994)) estão apresentados na Tabela 1: 

 

 

 

Tabela 1 - Parâmetros de resistência segundo DGGT (1994) 

seco (kN/m3) 5 - 10 

 (º) 20 – 35 

MB (º) 30 – 35 

cMB (kN/m2) 10 – 15 
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Sendo: 

Dim 1 – descrição granulométrica do grupo fibras (um comprimento lateral em relação aos 

outros dois lados); 

Dim 2 – descrição granulométrica do grupo folha (dois comprimentos laterais em relação a 

um terceiro); 

 seco - peso específico seco após compactação; 

 -ângulo de tensão de tração; 

 MB - ângulo de atrito da matriz básica; 

 cMB  - coesão da matriz básica. 

 

 Os parâmetros geotécnicos necessários para a análise de estabilidade de talude, 

utilizando-se o GGU-Stability, são: ângulo de atrito interno, coesão e peso específico dos 

materiais envolvidos. Para a análise da estabilidade do Aterro Sanitário de São José do 

Bonfim, os parâmetros, ângulo de atrito interno e coesão, utilizados para os RSU foram 

escolhidos para a condição mais desfavorável dentre os valores sugeridos por DGGT (1994), 

apresentados na Tabela 1. 

 O peso específico foi considerado 0,90 t/m3, de acordo com estimativa para a 

densidade dos RSU após a compactação. A Tabela 2 apresenta os parâmetros geotécnicos 

considerados na análise de estabilidade. Foram admitidas duas opções de cálculo para os 

resíduos sólidos, representando as situações de eficiência e insuficiência na drenagem. 

 

 

Tabela 2 - Parâmetros de resistência considerados na análise de estabilidade 

Material MB (º) cMB (kN/m2) seco (kN/m3) 

Opção de cálculo com drenagem eficiente 

RSU 30 10 9 

Opção de cálculo com drenagem insuficiente 

RSU 30 1,0 12 
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6.1.4. CASOS ANALISADOS  

Com o objetivo de estimar o fator de segurança mínimo e a superfície potencial de 

ruptura, foram propostos diferentes casos para a análise da estabilidade dos taludes do 

Aterro Sanitário de São José do Bonfim. Foi considerada a geometria da terceira etapa 

construtiva, admitindo as opções de eficiência e insuficiência no sistema de drenagem. As 

seções selecionadas para a investigação são as que apresentam maiores declividades e que 

alcançarão as maiores cotas. As diferentes situações admitidas nas análises são descritas 

em quatro casos. 

 

6.1.4.1. CASO 1  

Representa uma situação da geometria da 4ª etapa, com cota máxima da ordem de 

25 metros. Para este caso foi selecionado o talude à esquerda do Corte A-A'. Desta forma, 

apresentam-se duas hipóteses: 

 Hipótese 1 – com drenagem eficiente; 

 Hipótese 2 – com drenagem insuficiente. 

 

6.1.4.2. CASO 2  

Representa uma situação da geometria da 4ª etapa, com cota máxima da ordem de 

25 metros. Para este caso foi selecionado o talude à esquerda do Corte B-B'. Desta forma, 

apresentam-se duas hipóteses: 

 Hipótese 1 – com drenagem eficiente; 

 Hipótese 2 - com drenagem insuficiente. 

 

6.1.4.3. CASO 3  

Representa uma situação da geometria da 3° etapa, com cota máxima da ordem de 25 

metros. Para este caso foi selecionado o talude à esquerda do Corte C-C'. Desta forma, 

apresentam-se duas hipóteses: 

 Hipótese 1 – com drenagem eficiente; 

 Hipótese 2 - com drenagem insuficiente. 
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6.1.4.4. CASO 4  

Representa uma situação da geometria da 3° etapa, com cota máxima da ordem de 

25metros. Para este caso foi selecionado o talude à esquerda do Corte D-D'. Desta forma, 

apresentam-se duas hipóteses: 

 Hipótese 1 – com drenagem eficiente; 

 Hipótese 2 – com drenagem insuficiente. 

 

6.1.5. RESULTADOS 

Como critério de análise, foi adotado um fator de segurança mínimo de 1,5. 

Utilizando os parâmetros apresentados na Tabela 2 e as hipóteses apresentadas no item 

anterior foi possível estimar o fator de segurança mínimo, a superfície potencial de ruptura, 

a localização do centro e respectivo raio da superfície crítica de cada situação. A Tabela 3 

apresenta os fatores de segurança mínimos dos casos e hipóteses analisadas. 

 

Tabela 3 - Fator de segurança mínimo das análises de estabilidade de taludes 

Casos 

Fator de Segurança Mínimo Com FS 

Hipótese 1 (Drenagem 

Eficiente) 

Hipótese 2  

(Drenagem 

Insuficiente) 

Hipótese acrescida de 

um FS = 1.2 

(Drenagem Insuficiente) 

1 2,55 2,11 1,68 

2 2,66 2,12 1,69 

3 2,66 2,11 1,68 

4 2,61 2,05 1,64 

FS: Fator de segurança que reduz a Drenagem Insuficiente em 20 %. 

 

Observa-se que para uma Drenagem eficiente o FS é maior e para a Drenagem 

Insuficiente (pior situação) ela é menor que a anterior. Nas Figuras 66 a 73, estão 

apresentados os dados de saída do software para a situação mais crítica de cada hipótese 

analisada. São determinados fator de segurança mínimo, a superfície potencial de ruptura, 

a localização do centro e respectivo raio da superfície crítica de cada caso. 
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Figura 66 - Caso 1 (com drenagem eficiente) 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 67 - Caso 1 (com drenagem insuficiente) 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 68 - Caso 2 (com drenagem eficiente). 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 
 
 
 

 
Figura 69 - Caso 2 (com drenagem insuficiente) 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 70 - Caso 3 (com drenagem eficiente) 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 
 
 
 

 
Figura 71 - Caso 3 (com drenagem insuficiente) 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 
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Figura 72 - Caso 4 (com drenagem eficiente) 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 73 - Caso 4 (com drenagem insuficiente) 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 
 
 



 

 136 

6.1.6. CONCLUSÕES  

 

Verificou-se que após a análise da estabilidade dos taludes com o software GGU-

Stability, todos os fatores de segurança mínimos encontrados foram superiores a 1,5. 

Observa-se que as hipóteses que admitiam drenagem insuficiente apresentaram os 

menores fatores de segurança, no entanto, tiveram valores superiores ao mínimo 

estipulado para análise, o que aponta para a estabilidade do aterro. 

Desta forma, fica comprovado que os taludes das células de Resíduos Sólidos Urbanos 

(RSU) do Aterro Sanitário de São José do Bonfim serão estáveis, desde que construídos e 

operados de acordo com seu projeto executivo, tendo as recomendações de projeto quanto 

à execução, operação, manutenção e monitoramento devidamente seguido. 

 

6.1.7. RECOMENDAÇÕES 

 
Na literatura, a causa da grande maioria dos problemas de ruptura em aterros de 

Resíduos sólidos não se deve propriamente às propriedades geotécnicas e composição 

deste tipo de material, mas sim, às falhas na execução e operação de aterros, como por 

exemplo, má compactação, falta de drenagem de líquidos e gases, alguns incêndios na 

massa de resíduos sólidos (que provocam a destruição da estrutura de reforço formada 

pelos plásticos, fibras etc.), além dos casos de áreas que são submetidas a altas taxas de 

precipitação. Desta forma, algumas recomendações se fazem necessárias. 

Um sistema eficiente de drenagem de lixiviados, gases e águas pluviais nas células 

de resíduos sólidos do aterro sanitário é um dos requisitos fundamentais para garantir a 

estabilidade da massa de resíduos. Deste modo, a implantação e manutenção de sistemas 

de drenagem de lixiviados, gases e águas pluviais em todas as células de resíduos sólidos do 

Aterro Sanitário de São José do Bonfim são recomendações de grande importância, tendo 

em vista que este fator implica diretamente na estabilidade dos taludes e da massa de 

resíduos como um todo. 

Quando do fechamento de cada célula do aterro sanitário a impermeabilização da 

camada de cobertura superior a ser aplicada deverá garantir que a taxa de infiltração na 

área seja tão pequena quanto possível. Este fato é muito importante, tanto para a 

estabilidade do aterro quanto no aspecto do dimensionamento do tratamento de lixiviados. 
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O sistema de impermeabilização deve ser executado para evitar infiltrações de águas 

pluviais e o escape de gases para a atmosfera, devendo assim, assegurar estanqueidade, 

durabilidade e resistência às intempéries. Torna-se indispensável um monitoramento 

permanente do local para garantir a manutenção da eficiência da camada que porventura 

venha a apresentar processos erosivos. 

O controle de acesso é necessário para restringir (não permitir) a presença de 

catadores na área, visto que sua presença na frente de descarrego dos caminhões de lixo 

prejudica as etapas de espalhamento e compactação dos resíduos sólidos. Este fato pode 

comprometer a execução da compactação dos resíduos conforme estipulado em projeto, 

podendo vir a afetar a estabilidade da massa como um todo. 

Deve-se proibir a queima a céu aberto dos resíduos, que além de ser uma prática 

proibida pela Lei 12.305 de 2010, pode diminuir a resistência à tração da matriz fibrosa dos 

resíduos, causando redução da estabilidade. A queima dos resíduos pode gerar emissões 

atmosféricas danosas à saúde, além do risco do fogo se alastrar para propriedades vizinhas 

ou para a rede elétrica. No caso da altura de células de RSU ultrapassar a deste estudo (30 

m) deve-se fazer novo estudo de estabilidade de taludes dentro das normas e técnicas 

vigentes. 

 
 

6.2. SISTEMA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 
 

 Para o aterro sanitário de São José do Bonfim – PB foi concebido um sistema de 

proteção ambiental (SPA), de forma a consolidar todo o atendimento a legislação, 

prevendo-se a instalação dos seguintes sistemas de proteção ambiental: 

 Sistema de Impermeabilização de Base ou de Fundação  

 Sistema de Drenagem de Águas Superficiais 

 Sistema de Drenagem de Lixiviado e chorume 

 Sistema de Drenagem de Gases 

 Sistema Tratamento de Efluentes (Lixiviado e Chorume) 

 Sistema de Captação de Gases e geração de energia 

 Sistema de Monitoramento Ambiental       

 Sistema Operacional do aterro sanitário 
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6.2.1. SISTEMA DE DRENAGEM DE ÁGUAS SUPERFICIAIS - PLUVIAIS 

 

 O sistema de drenagem de águas superficiais, ou mais conhecido como de águas 

pluviais tem como objetivos principais a coleta e o esgotamento das águas de chuva, de 

forma a evitar a ocorrência de erosões nos taludes das células de resíduos do aterro 

sanitário e no sistema viário, bem como o aumento da quantidade de lixiviados por 

infiltrações superficiais, nas células de resíduos do aterro sanitário. 

 

6.2.2. SISTEMA DE DRENAGEM SUPERFICIAL 

 

Para este estudo ambiental este sistema é importante sua análise e compreensão. 

Em projetos executivos de aterros sanitários, deve-se considerar a execução de uma rede 

de drenagem eficiente para evitar a poluição e/ou contaminação ambiental, especialmente 

das águas superficiais e/ou subterrâneas, pelo lixiviado, bem como permitir a operação dos 

aterros em qualquer situação climatológica. A finalidade básica dos sistemas de drenagem 

superficial é desviar as águas da bacia de contribuição para fora do local do aterro sanitário, 

em especial nas células de RSU, possibilitando a operação, mesmo em dias de chuvas 

intensas, e diminuindo o volume de lixiviado. 

O sistema de drenagem de águas pluviais projetado foi concebido a partir das 

seguintes premissas básicas: 

 Permitir o rápido escoamento das águas que caem diretamente sobre essa área; 

 Evitar que as águas das encostas cheguem à área mais plana e provoquem seu 

alagamento; 

 Proteger o aterro dos escoamentos das águas que caem diretamente sobre ele; 

 Interceptar os afluxos provenientes das encostas para evitar seu escoamento 

sobre as células do aterro sanitário; 

 Desta forma, no dimensionamento de uma rede de drenagem superficial, deve-se 

considerar dois fatores: a vazão a ser drenada e o tipo de estrutura drenante. 
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6.2.3. A VAZÃO A SER DRENADA 

 

 A vazão a ser drenada é função de dois grupos de fatores inteiramente diferentes. O 

primeiro está relacionado com o clima e compreende: tipo de precipitação; intensidade, 

duração e distribuição da chuva sobre a bacia; umidade do solo e outras condições 

climáticas que afetam a transpiração e evaporação. O segundo relaciona-se com as 

características da bacia drenante, tais como: utilização e tipo de solo; área; forma; altitude; 

declividade; orientação; tipo de drenagem efetiva e drenagem artificial. 

 

 

6.2.4. DETERMINAÇÃO DA VAZÃO DE PROJETO 

 

A metodologia de cálculos hidrológicos para determinação das vazões de projeto de 

aterros sanitários foi definida em função das áreas das bacias hidrográficas, conforme a 

seguir indicadas: 

 Método Racional  Áreas < 80 ha 

 Método Racional Modificado   80 ha    Áreas    200 ha 

 Método do Ven Te Chow ou U.S. Soil Conservation Service   Áreas    200 há 

 

          Esta metodologia já é utilizada pela ECOSAM em vários projetos de aterros sanitarios, 

sendo testado e justificado o seu uso para este empreendimento. 

 

6.2.5. ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO 

 

A área efetiva do Aterro Sanitário de São José do Bonfim é de aproximadamente 

26,76 ha, em apenas 17,31 ha a área efetiva de implantação das células de RSU, sendo 

assim, utilizou-se para os cálculos hidrológicos deste projeto, o Método Racional, pois a 

área é menor que 80 ha. 

𝑸 =  
𝑪 × 𝒊 × 𝑨

𝟔
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Onde: 

Q = Vazão, em m3/s; 

C = Coeficiente de escoamento superficial (adimensional); 

i   = Intensidade pluviométrica, em mm/min; 

A = Área de drenagem, em hectares (ha). 

 

6.2.6. ESTUDOS DE ESCOAMENTO SUPERFICIAL 

 

Os coeficientes de escoamento superficial deverão ser adotados em função do tipo 

e uso do solo, considerando a urbanização futura da área. Deverão ser utilizados os valores 

preconizados na publicação “Handbook of Applied Hidrology” (1964), de Ven Te Chow. 

Para o cálculo da vazão de projeto dos dispositivos da plataforma da estrada serão 

adotados os seguintes valores: 

 C = 0,90 => áreas pavimentadas; 

 C = 0,70 => superfícies em taludes; 

 C = 0,35 => áreas gramadas. 

 

 O valor do coeficiente de escoamento superficial da bacia foi determinado a partir 

da média ponderada dos coeficientes das áreas parciais. Realizando-se esta média em 

função da superfície gramada e em seus taludes, tem-se:  

C = 0,525. 

 

6.2.7. CHUVAS INTENSAS 

 

A determinação das chuvas intensas para uma dada bacia depende explicitamente 

de duas outras grandezas que são denominadas de tempo de retorno e tempo de 

concentração da bacia. Para melhor compreensão, a seguir são feitas algumas 

considerações a respeito dessas duas grandezas. 
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6.2.8. PERÍODO DE RETORNO 

 

O período de retorno, "T", é definido como o intervalo médio, em anos, entre a 

ocorrência de uma chuva com uma determinada magnitude (intensidade e duração) e outra 

igual ou maior. 

Nos projetos de obras destinadas a controle de enchentes, a escolha do período de 

retorno, a rigor, deveria ser feita a partir de uma análise econômica que cotejasse, de um 

lado, os seus custos de implantação, em função do período de retorno adotado, e, de outro, 

os prejuízos causados pela sua falha, em função da probabilidade de sua ocorrência (essa 

probabilidade é o inverso do período de retorno). Onde a função de custo, formada por 

essas duas parcelas, tivesse o ponto de mínimo, seria definido o valor do período de retorno 

a adotar. 

Em se tratando de obras de drenagem em bacias de pequeno porte, é quase sempre 

impossível fazer esse cotejo de modo realista, entre outros motivos, pelo fato de várias 

parcelas desses prejuízos, como dificuldade de locomoção em vias públicas, por exemplo, 

serem imponderáveis. Deste modo, a fixação do período de retorno para esses projetos, 

normalmente, é baseada no comportamento de obras existentes, ou seja, em valores já 

consagrados pela experiência. Em geral, para projetos do porte deste (pequeno), esse 

período varia de 5 a 50 anos. Segundo a CETESB, recomenda-se para projetos de aterros 

sanitários a adoção de um período de retorno de 05 (cinco) anos. E este tempo que 

adotaremos no projeto executivo do aterro sanitário de São José do Bonfim – PB. 

 

Figura 74 - Período de retorno 

 

Fonte: CETESB, 2018 
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6.2.9. TEMPO DE CONCENTRAÇÃO 

 
Uma das premissas básicas da maioria dos modelos hidrológicos é que o deflúvio 

superficial direto depende da intensidade da chuva, durante o tempo requerido pela água 

para escoar desde o ponto mais remoto da bacia até o local de interesse, ou seja, com uma 

duração igual ao tempo de concentração da bacia naquele ponto. 

Para as unidades de um sistema de drenagem urbana, galerias e canaletas, esse 

tempo compreende um tempo inicial de entrada, ou o tempo requerido pelo escoamento 

superficial para fluir, sobre a superfície, até a entrada dessa unidade, e um tempo de 

percurso, no conduto, até o ponto em estudo. 

Considerando o aterro como uma bacia, e sendo uma bacia de drenagem inferior a 

100 ha, o tempo de concentração foi calculado pela fórmula de KIRPICH, publicada no 

“California Culverts Practice” (1956), expressa por: 

𝒕𝑪 = 𝟓𝟕 × (
𝑳𝟑

𝑯
)

𝟎,𝟑𝟖𝟓

 

 
 
Onde: 

 tc = Tempo de concentração, em min; 

 L = Comprimento do talvegue, em km (< 0,5 km); 

 H = Desnível médio do talvegue, em m (< 50 m). 

 
Assim temos tc = 5,68 min. (tempo de concentração) 

 

6.2.10. INTENSIDADE DA CHUVA CRÍTICA 

 Para determinação da intensidade da chuva crítica com períodos de retorno de 5 

anos, pode-se utilizar a seguinte equação para São José do Bonfim, adotando-se a equação 

geral para o Nordeste. 

 

𝒊 =  
𝟒𝟐𝟗 × 𝑻𝟎,𝟑𝟎𝟓

(𝒕 + 𝟏𝟐)𝟎,𝟔𝟑𝟗
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Onde t é o tempo de concentração da bacia, dado em minutos. O tempo de retorno 

adotado neste projeto foi de 5 anos, como já justificado anteriormente. 

Assim temos i = 111,8 mm/h e a vazão total de 6,3 m³/s. 

 

6.2.11. ESTRUTURA DRENANTE 

A drenagem das águas pluviais (de chuva) no Aterro Sanitário de São José do 

Bonfim se fará de três formas: a primeira por meio de canaletas retangulares, a segunda 

por meio de canaletas semicirculares e a terceira por meio de bueiros tubulares, quando for 

o caso, sendo adotada em função do padrão de projetos ECOSAM, para empreendimentos 

deste porte. A drenagem das áreas próximas à área de disposição de resíduos será realizada 

por canaletas retangulares revestidas em blocos de concreto com laje de fundo em 

concreto simples com 0,10 m de espessura. As dimensões destas canaletas são 

apresentadas no memorial descritivo. As canaletas semicirculares de concreto pré-moldado 

serão utilizadas no topo da célula e nas bermas. 

Para o topo das células e bermas, as canaletas terão um diâmetro de 30 cm ou 300 

mm. Os bueiros circulares de concreto serão utilizados para travessias das águas pluviais, 

quando necessário. Vale ressaltar que, como as canaletas funcionarão em regime de 

escoamento livre, essas alternativas não interferirão no seu comportamento hidráulico. 

O adequado funcionamento de redes de drenagens pluviais em aterros sanitários é 

dificultado pela ocorrência de recalques que variam entre 30 a 50 % da sua altura inicial. 

Estes recalques tendem em muitos locais ocasionar inversão de declividades dos 

dispositivos de drenagem. Deve ser previsto a execução de manutenções permanentes dos 

dispositivos de drenagem implantados, visando corrigir as distorções na medida em que 

elas venham a surgir, garantindo a plena funcionalidade do sistema. 

No dimensionamento hidráulico das canaletas, o regime considerado foi do tipo 

uniforme, tendo como expressão básica a equação de Manning, seguinte: 

 

𝑸 =  
𝟏

𝒏
× 𝑨 × 𝑹

𝟐
𝟑 × 𝑰

𝟏
𝟐  
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Onde:  Q = vazão de projeto, em m3/s; 

  n = coeficiente de rugosidade; 

  A = área da seção molhada, em m2; 

  R = raio hidráulico da seção molhada, em m;  

  I = declividade do trecho, em m/m. 

 O valor do coeficiente de “Manning” adotado foi baseado na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Valor do coeficiente de “Manning”. 

Tipo de Revestimento 
Coeficiente de Rugosidade Vad - Velocidade máxima 

admissível (m/s) 
Mínimo Máximo 

Alvenaria de pedra rebocada 0,016 0,020  3,00 

Alvenaria de pedra rejuntada 0,020 0,025  3,50 

Alvenaria de tijolos 0,011 0,015  2,50 

Asfalto 0,013 0,016  4,00 

Concreto desempenado 0,011 0,017  4,50 

Concreto sem acabamento 0,017 0,027  4,50 

Corte em rocha 0,025 0,040  3,50 

Pedra aparelhada sem argamassa 0,015 0,017  2,50 

Pedra irregular sem argamassa 0,017 0,020  2,00 

Terra 0,016 0,025  1,50 

 

 A Figura 75 mostra o sistema de drenagem de águas pluviais no aterro sanitário de 

São José do Bonfim em sua primeira etapa. 
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Figura 75 - sistema de drenagem de águas pluviais – 1ª etapa e 2ª etapa  

 

Fonte: ECOSAM, 2020  

 

A Figura 76, adiante, mostrará o sistema típico de drenagem de águas pluviais no 

aterro sanitario de São José do Bonfim em suas etapas construtivas. A Figura 76 mostrará 

o sistema de drenagem de águas pluviais no aterro sanitario de São José do Bonfim com a 

coleta de águas pluviais no pé de cada talude operacional. 

 

6.2.12. DRENAGEM PROVISÓRIA E DEFINITIVA PARA O ATERRO SANITÁRIO DE SÃO 

JOSÉ DO BONFIM – PB. 

 
 Conforme análise técnica na área de implantação do aterro sanitário e de suas 

feições buscou-se num primeiro momento adotar uma drenagem provisória, para proteger 

a sequência de operação do aterro sanitário, que se inicia na sua face noroeste, que será 

definida em etapa especifica do projeto executivo. 

Foi previsto um sistema de drenagem superficial provisória, visando captar o afluxo das 

águas oriundas principalmente das precipitações pluviométricas, em local onde o sistema 

de drenagem definitivo ainda não estiver sendo construído e em locais onde as obras de 

terraplenagem ficar expostas (de maneira provisória) à ação da intempérie, tais como 

plataformas (platôs), taludes e estradas de acesso.  

Este objetivo deverá ser atendido, basicamente, com a execução de um sistema de 

drenagem provisório que consiste na implantação de canaletas escavadas ou pré-moldadas 



 

 146 

no entorno do aterro, na encosta, no topo dos taludes e na camada de cobrimento de cada 

célula. 

Ressalta-se que a manutenção das canaletas deverá ser constante (principalmente 

durante chuvas intensas e de longa duração) zelando para que todos os danos constatados 

(entupimentos, etc.) sejam sanados evitando assim a possível erosão dos taludes. 

Os projetos previamente elaborados de drenagem e revestimento vegetal, só 

desempenharão as suas funções quando consolidados, o que implica necessariamente na 

adoção de um conjunto de medidas, que visa objetivamente controlar a erosão na região da 

célula de disposição até a conclusão das obras de drenagem e que o revestimento vegetal 

se consolide. 

O projeto de controle do encaminhamento das águas superficiais durante a 

realização das obras (controle de erosão no local) consiste essencialmente em conseguir 

que o carregamento dos grãos de material seja, tanto quanto possível, diminuído e se 

possível se produza uma deposição muito próxima do local onde se deu o carregamento, 

evitando que os sedimentos atinjam a drenagem. 

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 pelas obras. 

Este revestimento de proteção inicial será o responsável pela reconstituição do solo, 

permitindo assim o desenvolvimento da natureza através da disseminação natural das 

espécies nativas circundantes, as quais passarão a encontrar então as condições mínimas 

de sobrevivência nesta área. 

No presente caso, todas essas atividades de drenagem estão sendo consideradas 

como executadas quando da implantação do aterro sanitário, considerando-se então que 

todas as áreas de deposição já devem estar protegidas com um sistema de drenagem 

provisória e que nas áreas de infraestrutura, acessos, platôs já se encontram instaladas a 

drenagem (bueiros, canaletas, caixas de passagens, etc.). Estas drenagens provisórias no 

dia a dia da operação poderão ser definidas pelo Engenheiro responsável pelo aterro 

sanitário, desde que atenda a legislação e não descumpra o projeto. Com estas ações 

estamos protegendo toda a fase inicial da operação das células e sua sequência de 

operações, garantindo estabilidade da operação. O engenheiro responsável pela operação 
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do aterro sanitário irá definir a necessidade de implantar estas drenagens provisórias, com 

apoio do projetista quando for o caso. 

 

I) Fase I (Inicial): Drenagem inicial provisória 

O sistema de drenagem a ser implementado nesta etapa consistirá na utilização de 

canaletas pré-moldadas de mesmo diâmetro 30 cm – i = 1 % para o topo das células e para 

as bermas. Para as descidas de águas pluviais provisórias, deverá ser de 40 cm a fim de 

favorecer um melhor desempenho, conforme apresentado em planta especifica. Por fins 

comerciais na região de projeto, adota-se D = 40 cm.  

O custo para implantação de um sistema em Colchão Reno e futura remoção deste 

sistema para a junção das células através do preenchimento das vias secundárias (conforme 

etapas I e II e suas sub-etapas) seria bastante elevado. Por isso, a utilização do sistema de 

canaletas pré-moldadas torna-se eficaz não só para a remoção de águas pluviais sobre as 

células como também na possibilidade da utilização deste elemento para o sistema de 

drenagem de lixiviado durante o preenchimento das vias secundárias (de acesso interno), 

nas Etapas I e II. 

As descidas em canaletas pré-moldada devem estar localizadas no eixo central de 

cada face da célula a fim de direcionar mais facilmente as águas pluviais, além de evitar a 

formação de voçorocas, conforme já supracitado. Pela dimensão da célula, este 

procedimento pode ser adotado, pois já utilizamos esta sequência em outros aterros 

sanitários projetados, desde que seja realizada as manutenções nas canaletas ao longo de 

sua operação. 

 

II) Fase II (Intermediária): 

Durante esta etapa, já existe o preenchimento das vias secundárias com resíduos 

sólidos urbanos, onde o sistema de drenagem de água pluvial implantado na Fase I em 

algumas nas faces direcionadas a estas vias secundárias funcionarão como um sistema de 

drenagem para lixiviado na Fase II. Ressalta-se que as canaletas em pré-moldado devem ser 

preenchidas com brita nº 4 antes do recebimento dos resíduos a fim de realizar a função 

idealizada. Também serão dimensionados drenos adequados para suportar a vazão de 

chorume/lixiviado gerado nestas etapas. 
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Ressalta-se que nesta etapa surgem as primeiras descidas em Colchão Reno, uma 

vez que há um aumento considerável na incidência da precipitação sobre as células e o 

consequente aumento da vazão de água pluvial que deve ser desviada. Estas descidas 

partirão da base da célula até a cota necessária. Ressalta-se que nestas bases de onde 

partem os colchões, existirão caixas de dissipação, que estão detalhadas na Planta 10.02. 

Nesta etapa também surgem duas novas faces que também receberão um sistema 

de drenagem de água pluvial em canaletas pré-moldadas com D = 40 cm e i = 1 %, onde 

durante a Fase III terão a função de um sistema de drenagem de lixiviado. 

Vale salientar que nestas duas faces não existirão descidas de águas pluviais, pois a 

vazão a ser conduzida para fora das células seria superior ao suporte de uma canaleta pré-

moldada de concreto. Sendo assim, toda água de chuva deve ser direcionada para as outras 

descidas existentes em outras faces destas células, onde o topo destas deve possuir uma 

declividade de 1 % e um direcionamento para as descidas das outras faces, conforme 

observado na planta. 

 

III) Fase III (Final): 

Nesta etapa, todas as vias secundárias já estarão preenchidas com resíduos sólidos 

urbanos sob uma drenagem eficiente. Boa parte do sistema de drenagem de águas pluviais 

da Fase I já se comporta como sistema de drenagem de lixiviado. 

Serão ampliadas as descidas em Colchão Reno, além de serem implantadas outras 

com o fechamento da última via de acesso secundária. Ressalta-se que neste encerramento 

da via secundária e consequente união destas células, o antigo sistema de drenagem de 

água pluvial funcionará como um sistema de drenagem de lixiviado. 

As canaletas em pré-moldado topo terão diâmetro de 40 cm – i = 1 %, partindo das 

descidas em Colchão Reno. Quanto aos Colchões Renos terão uma inclinação de 50 % (em 

conformidade com o talude), uma altura interna de 25 cm e largura de 2,75 metros, onde as 

pedras internas ao seu sistema terão 25 cm de diâmetro, conforme observado nos detalhes  

das plantas 10.02 e no memorial de cálculo. 
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6.2.13. DRENAGEM DEFINITIVA  

 
A drenagem próxima a área de disposição do aterro sanitário de São José do Bonfim 

– PBserá feita por meio de canaletas retangulares. Elas foram escolhidas pela simplicidade 

de sua construção e pela facilidade de limpeza. 

A drenagem definitiva compreende as obras relacionadas com a implantação dos 

sistemas de drenagem que funcionarão após a conclusão do aterro e das estradas de acesso 

definitivas. 

A Figura 76 mostra a drenagem de um aterro sanitário com todos os seus tipos de 
drenagem.  

 
Figura 76 - Figura ilustrativa da drenagem de um aterro sanitário. 

 
 

Após a conclusão das obras do aterro, plataformas e acessos internos definitivos 

deverá ser construído o sistema de drenagem superficial definitivo, englobando os 

seguintes dispositivos: 

Canaletas de berma; 

I) Canaletas retangulares em bloco de concreto 

II) Descidas de água de talude em colchão reno; 

III) Gabiões Tipo Caixa; 

IV) Travessias em bueiros tubulares de concreto; 

V) Caixa de Passagem em Alvenaria Estrutural; 

VI) Proteção superficial com grama. 
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 Antes do início da execução dos dispositivos supracitados, deverá ser realizada à 

marcação dos locais de implantação dos mesmos. Após marcação, iniciará à execução 

propriamente dita dos dispositivos da drenagem superficial definitiva. Estes locais de 

implantação deverão ser definidos pelo engenheiro de operação do aterro, desde que 

atenda a legislação sobre o tema, e por ele ter conhecimento de todo movimento de terra 

existente até esta fase e da necessidade das fases posteriores. 

 

I)  Canaletas de Berma em Concreto Pré-Moldado 

As canaletas de berma das camadas de resíduos deverão ser implantadas com as 

características apresentadas nos desenhos de projeto. Estas canaletas deverão ser 

implantadas na base das células na cota 260,00 m, 265,00 m, 270,00 m, 275,00 m, 280,00 

m, 285,00 e 290,00 m em todo o contorno das células de RSU na Etapa I. Da mesma forma 

também as canaletas de berma existirão na Etapa II nas cotas 287,00 m, 292,00 m, 297,00 

m e 302,00 m. Previamente à implantação, a área deverá ser regularizada com solo argiloso 

compactado, a fim de corrigir eventuais depressões oriundas de recalques do aterro de 

resíduos. A seguir, deverá ser feita a escavação da vala para a sua implantação, sendo que 

todo o material oriundo desta operação deverá ser espalhado ao lado, evitando a formação 

de leiras que possam impedir o afluxo de água para a canaleta. Este acompanhamento 

deverá ser realizado pelo engenheiro responsável técnico pela implantação do aterro 

sanitário e os ajustes se necessário serão feitos com o engenheiro projetista. 

A canaleta será pré-moldada de meia cana, assentada em valas de escavação 

manual, rejuntadas com argamassa de cimento e areia, conforme Figuras 77 e 78. 
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Figura 77 - Canaleta de concreto pré-moldado 

 

Fonte: ECOSAM, 2018  

 

 

Foi adotada a fórmula: 

𝑸 =  
𝟏

𝒏
× 𝑨 × 𝑹

𝟐
𝟑 × 𝑰

𝟏
𝟐 

 
 
Q = vazão de projeto (m³/s); (máxima de 0,057 m³/s) 

n = coeficiente de rugosidade (0,013.); 

A = área da seção molhada (m²); 

R = raio hidráulico da seção molhada (m); 

I = declividade do trecho (m/m). 

 

 Onde o coeficiente de rugosidade adotado foi de n = 0,013. Foi obtido um diâmetro 

de 200 mm para estas canaletas em cada célula, conforme cálculos apresentados. Sendo 

assim, o diâmetro comercial da região adotado é o de 400 mm.  
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Figura 78 - Execução da Canaleta de Concreto Pré-moldado em Aterro Sanitário 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

II) Canaletas Retangulares de Concreto 

Tem por finalidade coletar a água proveniente da superfície dos taludes de corte, 

impedindo que ocorra escoamento e consequentemente, iniciem-se os processos erosivos 

junto ao pé dos taludes, que podem vir a descalçar e desestabilizar os mesmos que escoam 

nas superfícies dos taludes e bermas. Previamente a sua implantação, a área deverá ser 

regularizada com solo argiloso compactado a fim de corrigir eventuais depressões oriundas 

de recalques dos resíduos na célula. 

O dimensionamento também obedeceu a seguinte fórmula: 

𝑸 =  
𝟏

𝒏
× 𝑨 × 𝑹

𝟐
𝟑 × 𝑰

𝟏
𝟐  

 
Q = vazão de projeto (m3/s); 

n = coeficiente de rugosidade; 

A = área da seção molhada (m2); 

R = raio hidráulico da seção molhada (m); 

I = declividade do trecho (m/m). 

 Onde o coeficiente de rugosidade adotado, segundo o DER, deve ser n = 0,019. 
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 Caso seja necessário implantar canaletas retangulares serão de concreto em (30 x 20) cm, 

conforme Figura 79. 

 
Figura 79 - Canaletas de drenagem para aterro sanitário. 

  
Fonte: ECOSAM, 2020  

 

III) Descida de Água em Colchão Reno  

A fim de aduzir as águas coletadas pela canaleta de berma para fora da área do 

Aterro Sanitário, serão implantadas descidas d’água (canais) em Colchões Reno revestidas 

inferiormente com geomembrana impermeabilizante, conforme características indicadas 

nos desenhos de projeto. 

Os trabalhos deverão ser iniciados pela escavação da vala na área de implantação 

das mantas, com equipamentos apropriados. Todo material escavado deverá ser removido 

para fora da área em questão, devendo ser empregado no recobrimento das células em 

execução. Na sequência deverá ser feito o cobrimento do resíduo das áreas expostas com 

solo argiloso compacto assegurando um recobrimento de 0,40m sobre o resíduo. Concluído 

o recobrimento, deverá ser feito o revestimento da área de implantação das descidas com 

manta geotêxtil, onde na sequência serão instaladas as mantas gabião, os gabiões caixa e 

saco. 

Os colchões Reno são estruturas retangulares caracterizadas por sua grande área e 

pequena espessura, fabricados com malha hexagonal de dupla torção produzida com 

arames de baixo teor de carbono revestidos com Galfan e adicionalmente protegidos por 

uma camada contínua de material plástico (aplicada por extrusão). Os colchões Reno são 

subdivididos em células por diafragmas de parede dupla, espaçados a intervalos regulares. 
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Sua base, laterais e as paredes de fechamento (extremidades) são formadas a partir de um 

único painel contínuo de malha, obtendo-se um recipiente multicelular aberto. Para 

fortalecer a estrutura, todas as extremidades dos painéis de malha são reforçadas por 

arames de diâmetro maior que aquele usado para a fabricação da malha. 

Já o geotêxtil é o tecido produzido a partir da agulhagem de filamentos contínuos 

100% poliéster. Deverão ser posicionadas com sua maior dimensão transversalmente ao 

fluxo d’água.de acordo com o DER.  

Quando instalados e cheios de pedra os Colchões Reno se convertem em elementos 

estruturais drenantes, armados, e, devido a sua flexibilidade e pequena espessura, são 

especialmente indicados na construção de revestimentos para canais, barragens em terra, 

escadas dissipadoras e outras. Ver Figura 80. 

 

Figura 80 - Colchão Reno 

 

Fonte: ECOSAM, 2018  

 

Os Colchões Reno devem ser confeccionados em malha hexagonal de dupla torção, 

tipo 6x8 (NBR 10514-88), a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) revestidos 

com a liga Galfan (Zn / 5 % Alumínio – MM, conforme a ASTM 856-98), no diâmetro de 2,0 

mm e recobertos com PVC cinza, de espessura mínima 0,40 mm (NBR 10514-88). Os 

Colchões Reno apresentam diafragmas de parede dupla, moldados de metro em metro 

durante o processo de fabricação a partir da pano base, formando um único elemento e são 

acompanhados de arames do mesmo tipo, para as operações de amarração e 

atirantamento, no diâmetro 2,2 mm e na proporção de 5 % sobre seu peso. 
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O geotêxtil a ser utilizado deverá ser o um geotêxtil não - tecido produzido a partir 

da agulhagem de filamentos contínuos 100% poliéster. 

I) Denominação MT 300 

II) Gramatura 300 gr/m2 

III) Apresentação Bobinas de (2,15 x 100 ou 4,30 x 100) m 

 

Os blocos de rocha a serem empregados no preenchimento dos gabiões deverão ser 

resistentes e duráveis, oriundos de rocha sã não desagregável. Deverão possuir formas que 

não dificultem o arranjo do material no interior das malhas. 

O dimensionamento foi baseado em procedimentos realizados pelo DER para 

cálculos de escoamento de descidas d´água de tipo rugoso segundo Hartung/Scheuerlein, 

conforme observado no memorial de cálculo. Estas estruturas a época de sua implantação 

poderão ser reavaliadas e implantadas outro sistema justificado. A Figura 81 mostra este 

tipo de drenagem em colchão Reno. 

 

Figura 81 - Drenagem em Gabião tipo colchão Reno 

 

Fonte: Aterro São João, 2012. 

 

IV) Gabiões Tipo Caixa  

Os gabiões tipo caixa deve ser construído nas extremidades das descidas d'água 

para dissipação da energia hidráulica das águas coletadas, evitando, desta forma, 

velocidades elevadas de escoamento, que podem provocar erosão do solo no ponto de 

lançamento d'água, ou às margens da canaleta, se houver extravasamento, além de 
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provocar desgaste acentuado do material de revestimento. Em cada berma, de cada 

descida, seria implantada uma caixa conforme detalhes de planta. 

Os gabiões tipo caixa apresentam diafragmas inseridos de metro em metro durante 

o processo de fabricação e são acompanhados de arames do mesmo tipo, para as 

operações de amarração e atirantamento, no diâmetro 2,20 mm e nas proporções de 8 % 

sobre o peso dos gabiões com 1,00m de altura e de 6 % para os de 0,50 m de altura. Ver  

Figura 82. 

 

Figura 82 - Gabião tipo caixa 

 

Fonte: ECOSAM, 2018  

 

Os Gabiões tipo caixa deve ser confeccionado em malha hexagonal de dupla torção, 

tipo 8x10 (NBR 10514-88), a partir de arames de aço BTC (Baixo Teor de Carbono) 

revestidos com a liga Galfan (Zn / 5 % Alumínio – MM, conforme a ASTM 856-98), no 

diâmetro de 2,40 mm e recobertos com PVC cinza, de espessura mínima 0,40mm (NBR 

10514-88). Os gabiões tipo caixa apresentam diafragmas inseridos de metro em metro 

durante o processo de fabricação e são acompanhados de arames do mesmo tipo, para as 

operações de amarração e atirantamento, no diâmetro 2,20 mm e nas proporções de 8 % 

sobre o peso dos gabiões com 1,00m de altura e de 6 % para os de 0,50 m de altura. 
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V)  Travessia em Bueiros Tubulares de Concreto 

As travessias em bueiros sob a via principal serão executadas com tubulações de 

concreto nas duas saídas de águas pluviais do terreno (saídas 1 a 2) que levarão as aguas 

drenadas do aterro sanitário (Etapa I e II) ao reservatório superficial existente na área, onde 

inevitavelmente é necessário o escoamento das águas sob a via principal para não 

atrapalhar o tráfego de caminhões coletores e carretas no aterro nas estações chuvosas, 

bem como evitar o escoamento para o Sistema de Tratamento de Lixiviado. 

As travessias serão executadas em valas de dimensões apropriadas às tubulações 

previstas. Após a escavação, cada vala deverá ser preparada de forma a garantir um fundo 

uniforme e com a declividade indicada nos desenhos de projeto. Após a regularização do 

fundo, será feito o berço da tubulação com brita e/ou concreto magro. A seguir, serão 

lançados os tubos e executado o preenchimento da vala com solo compactado. 

Para o cálculo de bueiros de concreto é utilizado um coeficiente de rugosidade n = 

0,019. Por este princípio já está considerado o aumento da rugosidade que ocorre com o 

passar do tempo. 

Também nestes casos devem ser respeitadas as dimensões comerciais para facilitar 

a utilização de pré-moldados. Para os bueiros tubulares de dimensões geralmente 

utilizadas sob as vias principais, resultam nos valores característicos apresentados na 

Tabela 5. 

Tabela 5 - Dados geométricos de bueiros tubulares em aterros. 

D (m) h (m) A (m2) P (m) R (m) 

0,80 0,56 0,376 1,586 0,237 

1,00 0,70 0,587 1,982 0,296 

1,20 0,84 0,846 2,379 0,356 

1,50 1,05 1,321 2,973 0,444 

 

B (m) – Diâmetro interno do bueiro; 

h (m) – Nível de água; 

A (m2) – Área Molhada; 



 

 158 

P (m) – Perímetro molhado; 

R – Raio Hidráulico. 

 

As travessias sob a vias principais e secundárias serão realizadas por meio de bueiros 

tubulares de concreto com diâmetro de 0,80 m, quando necessário, mesmo as passagens 

sob as vias secundárias possuindo menor vazão de escoamento e a possibilidade de 

dissipação de energia devido a pequena queda d’água anteriormente a passagem. 

Deve-se procurar lançar o eixo do bueiro com o mínimo afastamento possível da 

normal ao eixo da via, com as devidas precauções para os deslocamentos dos canais de 

entrada e saída d'água do bueiro. Os bueiros circulares de concreto podem, quanto às 

fundações, ter soluções simples, com assentamento direto no terreno natural (apenas com 

uma ligeira acomodação cilíndrica) ou em valas de altura média do seu diâmetro. É sempre 

recomendável uma base de concreto magro, para melhor adaptação ao terreno natural. A 

Figura 83 ilustra a passagem de águas pluviais sob a via principal e a Figura 84 ilustra as 

travessias da descida em Colchão Reno e a via de acesso secundária. 

 

Figura 83 - Ilustração da passagem de águas pluviais sob a via principal 

  

Fonte: ECOSAM, 2018 
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Figura 84 - Ilustração das travessias da descida em colchão reno e a via de acesso secundária. 

 

Fonte: ECOSAM, 2018  

 

As travessias sob a vias principais, bem como a drenagem principal, serão realizadas 

por meio de bueiros tubulares de concreto com diâmetro de 0,80 m, com inclinação 

variável, ligando uma caixa a outra. Apenas na entrada de acesso do aterro sanitário na sua 

face noroeste, usaremos um bueiro com diâmetro de 1,00 m sobre a travessia da via de 

acesso a CTR, pela conformação do terreno de da incidência maior de águas de chuva na 

área, conforme mostra a Figura 85. 
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Figura 85 - Obra de drenagem com tubo de concreto em vias principais 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

VI) Caixa de Passagem em Alvenaria Estrutural 

Sempre que ocorrer mudanças de direção ou confluência de canaletas de drenagem, 

serão instaladas caixas de passagem com as características indicadas nos desenhos de 

projeto, conforme mostra a Figura 86. 

As caixas de passagem terão suas lajes de fundo executadas em concreto magro e 

as paredes em alvenaria estrutural de blocos de concreto. Serão resultados da adaptação 

das formas e dimensões das canaletas afluentes e efluentes às condições locais. Sempre 

que possível, nas caixas de passagem, serão previstos degraus de dissipação para 

adequação do fluxo. 

As caixas de passagem serão construídas concomitantemente às canaletas e com os 

mesmos métodos empregados na construção destas. 
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Figura 86 - Exemplo de uma Caixa de Passagem 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

VII) Proteção Superficial com Grama 

Os serviços de proteção vegetal dos taludes consistem no plano de vegetação 

finalidade a proteger superficialmente as áreas expostas dos taludes (cortes, aterros e 

encostas), proporcionando condições de resistência a erosão superficial e preservando, 

quando possível, as características da paisagem natural vizinha. A escolha de determinado 

tipo de proteção vegetal está diretamente vinculada às características da área na qual 

deverá ser utilizada, ou seja, é função das condições de clima, solo, etc., sendo necessário, 

portanto, a utilização de espécies vegetais adequadas a estas condições. 

A proteção vegetal deverá ser constituída por grama. Deverá ser utilizado o sistema 

de leivas, que consistem em placas de gramas já desenvolvidas e que são transportadas 

para plantio no local desejado e, nos locais indicados pela gerencia operacional do aterro, 

deverá ser feito o plantio por semeadura. 

Para a implantação da proteção vegetal deverão ser obedecidos os seguintes 

critérios: 

Nos locais onde for aplicada grama em placa, deverão ser utilizadas espécies 

adequadas ao local e aclimatadas. A colocação das placas deverá ser feita no talude limpo, 

após adicionar uma camada de solo misturada com fertilizantes orgânicos e minerais.  
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 Após o plantio, cobre-se a grama com 2 a 3 centímetros da mesma camada de solo 

acrescida dos fertilizantes acima citados. Sempre que a inclinação do talude for superior a 

1,0V:2,0H deverão ser utilizados estacas de madeira cravadas para fixar as placas. 

 A irrigação da proteção vegetal durante a fase de implantação deverá ser conforme 

a Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Irrigação da proteção vegetal 

SEMANA VOLUME FREQUÊNCIA 

1ª semana após o plantio 5 l/m2 3 vezes por semana 

2ª semana após o plantio 5 l/m2 2 vezes por semana 

3ª e 4ª semanas após o plantio 5 l/m2 1 vez por semana 

 

 A implantação da proteção vegetal deverá ser executada imediatamente após a 

conclusão dos serviços de terraplenagem. O Projeto de Reposição Florestal foi apresentado 

a SUDEMA para solicitação da autorização de uso de solo alternativo (supressão vegetal), 

processo 2018-004937. 

Nenhuma tentativa de revegetar a área será bem-sucedida se não se souber quais as 

características do solo e se ele precisa de melhoramentos ou não. Sabe-se que grandes 

concentrações de zinco, cobre, magnésio, ferro, cádmio, etc. são extremamente danosas às 

plantas. Sabe-se, também, que a condutividade elétrica deve estar abaixo de 2 mmhos para 

manter e preservar o balanço hídrico do solo. Será instalado um viveiro de mudas no aterro 

sanitário para dar apoio ao programa de reposição ambiental definido no estudo ambiental. 

A Figura 87 mostra a vegetação usada na manutenção de aterro sanitário. 
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Figura 87 - Manutenção da vegetação do aterro 

 

Fonte: ECOSAM, 2018  

 

 A Figura 88 mostra todos os elementos técnicos da drenagem de águas pluviais em 

um aterro sanitário, de forma que fique melhor visualizado as etapas sequenciais de 

operação em um aterro sanitário. 

 

Figura 88 - Elementos técnicos da drenagem em um aterro sanitário. 

 

Fonte: CEPOLINA, 2018 
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A Tabela 7 mostra a quantidade e tipos de elementos usados na Drenagem de Águas 

Pluviais no aterro sanitário de São José do Bonfim – PB. 

 

Tabela 7 – Quantitativos de drenagem. 

Tipos Forma 
Medidas 

(m) 

Quantidade 

(m) 

Inclinação 

(%) 

Descida em Gabião Retangular 
3,00 x 

2,50 
757 10 

Canaleta Pré-moldadas de Pé de 

Taludes 

L = 40 cm  

Semi-

Circular 
0,40 5.031 1 a 2 

Canaleta Pré-moldadas de 

Bermas  

L = 40 cm  

Circular 0,80 1714 1 a 2    

Tubo em Concreto Pré-Moldado 

L = 1,0 m 
Circular 1,00 40 Variável 

 

6.2.14. ÁGUAS PLUVIAIS – LAGOAS DE ÁGUAS PLUVIAIS 

 

 Boa parte da água da chuva desviada pelo sistema de drenagem será coletada por 

uma lagoa de acumulação em forma de tronco de pirâmide invertida - a fim de manter 

maior estabilidade da lagoa - com um tempo de acúmulo igual a 30 minutos. Porém as 

lagoas terão um sangradouro em sua extremidade, onde para um período de chuva 

superior a 30 minutos e vazão superior a 0,57 m3/s (adotada), a água sairá da lagoa pluvial 

em direção ao ponto mais baixo do terreno, não prejudicando o sistema, conforme 

observado na planta 10.01 e 10.02.  

 Este reaproveitamento da água ocorrerá no próprio aterro sanitário, seja para 

possíveis recirculações no interior das células - a fim de manter a umidade necessária para o 

bom desempenho na biodegradação dos resíduos - bastante utilizado em regiões com 

déficit hídrico, ou para aguar as gramíneas nos taludes das células e até mesmo para 

lançamento em vias de acesso secundárias para minimizar a poeira causada pelo fluxo de 

caminhões. 
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 O emissário de água pluvial sugerido é o bueiro tubular simples com diâmetro de 80 

mm, onde lançará toda a água desviada pelo sistema de drenagem para duas lagoas de 

área superficial de ( 08 x 18 m), e profundidade de 4 metros, conforme cálculos a seguir.  

No total serão acumulados cerca de 1180 m3 de água, cerca de 1.180.000 de litros de 

água. Para se ter uma ideia, durante a fase de implantação da cobertura vegetal são 

utilizados cerca de 52.000 l de água para um mês de aguação, cerca de 30% da água 

acumulada pela lagoa. 

 Esta lagoa será constituída de uma escavação realizada em solo na forma de tronco 

de pirâmide, onde os taludes e o fundo da lagoa são bem compactados com sapinho a fim 

de evitar assoreamentos, bem como possibilidades de elementos pontiagudos que venham 

a perfurar a manta PEAD de 2 mm que será lançada imediatamente após a compactação. 

Os taludes terão inclinação de 1:2. A lagoa será construída a jusante do aterro, que é o 

ponto mais baixo, onde o desnível supera a altura de 5 m. Para o dimensionamento foi 

utilizada uma vazão acrescida de 20% (previsões futuras) de 0,57 m3/s.  Com isto, foi 

adotada 02 lagoas de acumulo de águas pluviais, em forma de tronco de pirâmide com área 

de 8 x 18 m e que encaminham após extravasarem para o reservatório superficial, lago de 

monitoramento dentro da área. A Figura 89 mostra o detalhe da lagoa de água pluviais. 

Figura 89 - Detalhe da lagoa de águas pluviais 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 



 

 166 

6.3. SISTEMA DE DRENAGEM DE DE CHORUME E LIXIVIADOS  
 

Para este estudo ambiental também se faz necessário apresentar este sistema. Em 

um aterro sanitário, o sistema de drenagem de lixiviado visa coletar e encaminhar para a 

Estação de Tratamento de Lixiviado, os líquidos lixiviados através da massa de resíduos, 

evitando o comprometimento do aquífero e corpos hídricos superficiais devido à elevada 

carga poluidora presente. Tais serviços também são fundamentais para permitir uma 

eficiente operação do aterro sanitário. 

Os dispositivos de drenagem são basicamente dos seguintes tipos: 

 Drenos de lixiviado na base (fundação); 

 Drenos horizontais de lixiviado (Intermediários). 

 

A concepção do sistema de drenagem de lixiviado se baseia na execução de drenos 

horizontais de lixiviado a serem construídos em cada célula de resíduos, que tem a 

finalidade de coletar o lixiviado e os gases gerados no processo de decomposição. Tais 

drenos se interligam com os drenos verticais de gás, levando o lixiviado até a base do 

aterro. 

Apesar de estes poços trabalharem com a função de permitir o escape de gás 

contido na massa de resíduos para a atmosfera, eles também propiciam que o lixiviado que 

a eles se dirija seja conduzido, por gravidade, caindo no interior das chaminés, até uma rede 

de drenos principais que se situa na fundação do aterro. Tais drenos principais reúnem 

então todo o lixiviado e o encaminham até a mesma caixa de saída do sistema, indo daí 

para a estação de Tratamento de Lixiviado. 

Durante estes trabalhos, serão tomados todos os cuidados necessários para 

proteger a operação, procedendo a extinção de fogo nessas tubulações e mantendo 

equipamentos apropriados na área para combater eventuais recombustão que ocorram 

durante os serviços. 

 

 

6.3.1. SISTEMA DE DRENAGEM DE CHORUME E LIXIVIADO NA BASE DO ATERRO 

SANITÁRIO (DRENAGEM DE FUNDAÇÃO)  
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Inicialmente podemos denominar que a drenagem de base de uma célula de 

resíduos também é conhecida como drenagem de fundação. A drenagem geral do chorume 

e lixiviado na fundação do aterro sanitário será constituída de drenos principais, drenos 

coletores, drenos secundários, drenagem anelar, drenagem horizontal de células e 

poços verticais de drenagem. Os drenos serão envoltos e reforçados duplamente, ficando 

apenas com a superfície superior livre, em contato com os resíduos. Estes drenos serão de 

tubos em PEAD Tipo PN – 16 perfurados e envoltos de uma camada de brita nº 4, 

projetando-se no futuro o aproveitamento energético das células de RSU. 

 

6.3.2. SISTEMA DE DRENAGEM INTERNA DE LIXIVIADO  

 

A drenagem interna do maciço sanitário será efetuada pelos poços verticais (que 

servirá de dreno de gás), e por drenos granulares internos a cada camada de lixo (drenos 

horizontais), que encaminharão o líquido lixiviado coletado aos poços. Os drenos 

horizontais serão retangulares e preenchidos com brita nº 4. 

Os drenos de fundação compreendem tubos em PEAD perfurados, com diâmetros 

de 0,15 m, envoltos em brita. Os drenos principais possuem seção transversal de 0,40 m x 

0,40 m. Os drenos secundários possuem seção transversal típica de (0,25 x 0,35) m, e não 

utilizam tubos perfurados. Os drenos anelares possuem seção típica de (0,30 x 0,40)m no pé 

do primeiro talude, internamente, afastado cerca de 1,50 m da sua borda externa. 

Estes Drenos horizontais de base serão implantados na  cota  260,00 e os drenos 

horizontais de células ( a cada 5m) nas cotas 265,00 m, 270,00 m e 275,00 m para o conjunto 

de células da Etapa I (face oeste do ASSJB) e nas cotas 276,00 m e 281,00 m para o conjunto 

de células da Etapa II (face Leste do ASSJB) e  com as seguintes características: 

 

a) Uma linha de drenos ao longo da parte interna do pé do talude da célula, de maneira a 

coletar os líquidos lixiviados, impedindo a ocorrência de acúmulo de lixiviado junto a base 

do talude e posterior passagem para a área externa da camada de cobertura do talude 

(drenos anelares); 

b) Linha de drenos destinados a interligar os drenos horizontais com os drenos de gás e 

lixiviado. 
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As Figuras 90 e 91, ilustram a execução da drenagem de lixiviado. 

 

Figura 90 - Execução da drenagem de lixiviado de fundação. 

 
Fonte: QLS, 2019  

 

Figura 91 - Execução da drenagem de lixiviado de base em PEAD 

  

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

A implantação do sistema de drenagem de lixiviado ocorrerá por etapas conforme 

observado na planta 05.01 e 05.02 

Durante a Fase I – Etapa I e II (drenos na base da célula), será implantado o sistema 

de drenagem de lixiviado de base das células. Inicialmente este sistema deve ser 

implementado nas cotas mais baixas de cada platô definido anteriormente, uma vez que 

facilitará o escoamento do lixiviado para a Estação de Tratamento de Lixiviado. Caso 

contrário, iniciando a implantação da drenagem nas cotas mais elevadas (montante da 

área) pode vir a prejudicar a operação da célula nas cotas mais baixas (jusante da área). 

Inicialmente, a drenagem deve ser implantada na Célula 01 (Etapa I, cota 260,00 m), não 
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sendo necessária a implantação simultânea nas outras sub-etapas dos platôs mais altos, a 

fim de evitar que a água da chuva seja encaminhada a Estação de Tratamento de Lixiviado 

pelo sistema concebido a encaminhar o lixiviado. Ao iniciar a operação do segundo platô 

(cota 265,00 m) da Célula 01, deverá ser interligado o sistema de lixiviado de base na Célula 

1 (cota 260,00 m) e, assim, sucessivamente. Quando estiver finalizando a Célula 01, até a 

cota 275,00 m, inicia-se a implantação do sistema na Célula 01, em suas cotas 280,00 m e 

285,00 m, enfim, ao estar finalizando a célula “n”, inicia-se o sistema de drenagem na célula 

“n+1”. 

A Fase II (drenos sobre a via secundária) consiste no preenchimento das vias de 

acesso secundárias, com drenagem adequada e dimensionada para suportar a vazão de 

chorume e lixiviado. Adota-se para esta drenagem um dreno de 1,60 m x 0,60 m, envolto 

em Bidim OP RT 16, preenchido com brita nº 4. No início da operação, deve-se iniciar a 

implantação do sistema de drenagem de lixiviado nas bases das vias de acesso secundárias, 

seguindo a mesma sequência que a anterior (jusante à montante). Os drenos a serem 

implementados nesta etapa são também considerados principais, conforme observado na 

planta 05.01. Ressalta-se que o sistema de drenagem de água pluvial existentes nas faces 

direcionadas para as vias de acesso secundárias deverão ser preenchidas com brita nº 4 a 

fim de exercerem o papel de sistema de drenagem para lixiviado, porém, este 

preenchimento deve ocorrer à medida que ocorre o alteamento com lixo. 

Durante a conclusão da Fase II, onde todas as células estarão praticamente unidas 

num único platô (cota 275,00 m) para a etapa I a leste do ASSJB e na cota 281,00 m + 

elevação para a Etapa II a oeste do ASSJB,  através do preenchimento das vias secundárias 

e cobertas com solo areno-argiloso de 30 cm (camada intermediária), deve-se realizar a 

implantação de um sistema de drenagem horizontal de lixiviado. Este sistema deve 

percorrer toda a extensão do aterro, estando em consonância com a subida do sistema de 

drenagem de gás, oriundos da base.  

 A Fase III (drenos em cotas intermediárias sobre o RS) consiste na elevação da cota 

do aterro. Deverá ser implementado um sistema de drenagem de lixiviado em toda a área 

onde o aterro sofrerá elevação de cota. A concepção destas várias etapas do sistema de 

drenagem de lixiviado será idêntica as supracitadas. 
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6.3.3. COLETA E ENCAMINHAMENTO DO LIXIVIADO  

 

O lixiviado coletado pelos drenos internos do aterro e pelos drenos de fundação será 

conduzido a poços de visita (PVs). A função destes poços será de recepcionar as vazões 

geradas e encaminhá-los para a unidade de tratamento de lixiviado. Cada poço de visita 

(PV) terá dimensão semelhante aos usados em sistemas de esgotamento sanitário e tempo 

total de acumulação de lixiviado de 1 hora. Deverá ser revestido interna e externamente 

com argamassa impermeabilizante. Do último poço sairá à tubulação até a unidade de 

tratamento de lixiviado. Também poderá ser utilizado pocos de Visita em PEAD com 

dimensões adequadas as vazões drenadas a estes PVs. 

 

6.3.4.  SISTEMA DE DRENAGEM DE LIXIVIADO  

 

I) Drenos Principais e Secundários 

 

A drenagem de lixiviado será realizada por drenos principais e secundários. O 

escoamento através do sistema de drenagem de lixiviado se dá, em geral, dentro da faixa 

de transição entre o regime laminar e o regime turbulento toda por gravidade. 

A equação mais adequada para descrever o escoamento através de meios porosos, 

nesta faixa de domínio, é a equação de Wilkins, aplicável aos escoamentos com número de 

Reynolds entre 1,0 e 3.000 (1,0 < Re < 3.000).  

Para os materiais utilizados como drenos de lixiviado (rocha britada), admitindo 

escoamento à superfície livre, a equação é: 

 

𝑽 = 𝑪𝒗 × 𝑰𝟎,𝟓𝟒
 

Onde: 

 

V = velocidade média de percolação (cm/s) 

Cv = 20,86 (cm/s) (para brita nº 4). 

I = inclinação do dreno = 1 % 
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V = 1,74 cm/s  0,00174 m/s 

  

 

Considerando que a seção transversal do dreno (S’) pela equação da continuidade é:  

𝑺′ =  
𝑸

𝑽
 

Onde: 

Q = vazão a ser drenada (função da precipitação passível de se infiltrar)  

 

𝑸 =
(𝑷 × 𝑲 × 𝑨)

∆𝒕
 

 

Perc = lixiviado = P – E = (207,00 – 137,00) mm = 70 mm; 

K = 0,1, em função do grau de compactação do aterro (aterro bem compactado); 

A = área do aterro propriamente dito (área do aterro sanitário); Células do A.S = 6,40 ha. 

t = tempo em segundos; 

Temos que a vazão máxima de lixiviado para o aterro é de 0,17 l/s, logo: 

𝑺′ =
𝟎, 𝟏𝟕 × 𝟏𝟎−𝟑

𝟎, 𝟎𝟎𝟏𝟕𝟒
= 𝟎, 𝟎𝟏 𝒎𝟐 

Considerando o fator de segurança igual a 4,0, temos que a seção transversal do 

dreno (S): 

𝑺 = 𝟐 × 𝑺′ × 𝟒 = 𝟎, 𝟎𝟖𝟎 𝒎𝟐  

 

 

Considerando o dreno com seção retangular onde: 

S = B x H 



 

 172 

B = 0,40 m 

H = 0,40 m 

 

Adotaremos para a drenagem principal drenos de (40 x 40) cm 

Adotaremos também tubos de PEAD de 150 mm PN – 16 perfurados da TDM ou tubos de 

concreto CA-2 de  = 300 mm. 

O dreno coletor de chorume que recebe o liquido lixiviado das células de resíduos e 

encaminham ao sistema de tratamento de chorume será de PEAD PN de 200 mm. 

O sistema de drenagem horizontal de lixiviado intermediário será executado nas 

cotas 265,00 m, 270,00 m, 275,00 m e 280,00 m  de altura de lixo (a partir da Fase I – 

subetapa 2) com as mesmas dimensões do dreno secundário de base/fundação. Tal 

drenagem tem a função de encaminhar o lixiviado para os poços verticais (drenos de gases) 

que posteriormente lançará o líquido no sistema de drenagem principal. 

Mas neste aterro sanitário, iremos utilizar por questão de operação um tubo de 

PEAD de 150 mm por conversão da tabela de vazões do fabricante do Tubo TDM. 

Este mesmo processo e utilizado em outros aterros sanitários do Brasil, pela 

praticidade da instalação da drenagem e segurança e desempenho. O Projetista já utiliza 

este sistema no aterro sanitário de Campina Grande e de Guarabira e também em diversos 

aterros que já se utilizam deste sistema.  

Também será instalado um dreno anelar na borda de cada célula de resíduos, com 

deslocamento de 1,20 m do limite da célula, com dimensões 40 x 40 cm. 

 

A Figura 92 mostra o sistema de drenagem de chorume e lixiviado em sua primeira 

etapa. 
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Figura 92 - sistema de drenagem de chorume e lixiviado do ASSJB – 1ª etapa 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 

A Figura 93 mostra o sistema de drenagem principal, secundário e anelar de 

chorume e lixiviado em sua primeira etapa. 

 

 

Figura 93 - Drenagem Anelar, Secundaria e Principal de Chorume e Lixiviado do ASSJB 
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Fonte: ECOSAM, 2020  

 

 

6.3.5. SISTEMA DE TRATAMENTO DE CHORUME E LIXIVIADOS  

 
6.3.5.1. CONSIDERAÇÕES GERAIS  

 
Este aterro sanitário se utiliza de um sistema de tratatamento de chorume/lixiviados 

baseado nas condições de clima local, onde fundamenta-se pelo balanço hídrico local, para 

seu dimensionamento. Com a evolução dos sistemas de tratamento no futuro este pode ser 

readequado para atendimento a futuras considerações. 
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6.3.5.2. INTRODUÇÃO  

 

Cada vez mais, à medida que os reservatórios naturais estão se extinguindo ou 

sendo poluídos pela atividade antrópica sempre crescente, aumenta a necessidade da 

proteção dos mananciais hídricos, do reuso e da reciclagem de águas residuárias. A 

necessidade de desenvolvimento e aplicação de técnicas que permitam o tratamento de 

águas residuárias é proporcional à necessidade da devolução deste recurso à natureza de 

modo a não prejudicar o meio ambiente. 

O lixiviado é um líquido escuro, de odor desagradável, contendo alta carga orgânica, 

sendo esse resultante das reações bioquímicas que acontecem durante o processo de 

degradação anaeróbia dos resíduos sólidos orgânicos, além da própria umidade residual do 

material orgânico e outras possíveis fontes de água que porventura possam vir a atravessar 

a massa de resíduos  (Lopes, 2003). 

Segundo ORTH (1981), o lixiviado ou percolado é uma combinação do chorume com 

a água que percola através da massa de resíduos sólidos a massa de lixo pode ser formada 

através da: umidade natural do lixo; água de constituição presente no lixo que são liberadas 

pela compactação ou pela decomposição biológica; infiltração das águas de chuva na 

camada de cobertura do aterro; pela contribuição das nascentes e águas do subsolo que por 

capilaridade atingem a massa de lixo (LINS, 2003). 

A composição química e microbiológica do lixiviado é bastante complexa e variável, 

uma vez que, além de depender das características dos resíduos depositados, é influenciada 

pelas condições ambientais, pela forma de operação do aterro e, principalmente, pela 

dinâmica dos processos de decomposição que ocorrem no interior das células (El Fadel et 

al., 2002; Kjeldsen et al., 2002). 

 O lixiviado é considerado um contaminante, que causa sérios problemas na saúde 

pública e impactos negativos ao meio ambiente, uma vez que este apresenta altas 

concentrações de matéria orgânica, bem como quantidades consideráveis de metais 

pesados. Portanto, a sua captação e tratamento consistem numa das principais medidas 

mitigadoras dos impactos provocados pela disposição de resíduos sólidos no solo. 
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6.3.6. DADOS CLIMATOLÓGICOS  

Foram utilizados os dados climatológicos fornecidos pelo INMET e EMBRAPA em 

seus bancos de dados climáticos, onde fornecem dados de pluviometria, precipitação, 

precipitação efetiva, evaporação, evapotranspiração, excedente hídrico, déficit hídrico, 

etc., para utilização em dimensionamentos de aterros sanitários, largamente utilizados por 

órgãos ambientais do Brasil.  

A Figura 94 mostra o balanço hídrico para o município de Patos - PB, considerando a 

série histórica de 1911 a 1990 e a Figura 95 mostra o déficit e excedente hídrico para esta 

mesma série histórica. 

 
Figura 94 - Balanço hídrico para o município de Patos - PB 

Mês 
T  

(ºC) 

P  

(mm) 

ETP  

(mm) 

ARM  

(mm) 

ETR  

(mm) 

DEF  

(mm) 

Jan 28,1 66 173 0 66 107 

Fev 27,3 133 143 0 133 10 

Mar 26,5 207 138 69 138 0 

Abr 27 155 142 81 142 0 

Mai 26,9 60 142 36 105 37 

Jun 25,7 22 113 14 44 70 

Jul 26,1 10 124 5 19 105 

Ago 26,4 3 131 1 6 125 

Set 27,3 4 147 0 5 143 

Out 28,3 6 179 0 6 173 

Nov 28,3 15 176 0 15 161 

Dez 28,4 26 186 0 26 160 

TOTAIS 326 704 1.794 206 704 1.090 

MÉDIAS 27,2 59 150 17 59 91 

Fonte: Embrapa – UFCG  
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Figura 95 - Déficit e excedente hídrico para o município de Patos - PB 

 

Fonte: Embrapa – UFCG  

 

6.3.6.1. CÁLCULO DE VAZÃO MÉDIA  

A estimativa da geração de percolado e previsão da vazão está relacionada 

diretamente à área do aterro sanitário (área de células), às condições climáticas, à 

drenagem superficial e à cobertura do aterro. A estimativa da vazão do percolado é 

necessária para o projeto do aterro sanitário durante a elaboração de medidas de proteção 

ambiental, tanto como é um dado essencial para a escolha do tipo e dimensionamento do 

tratamento do percolado junto com a analise do balanço hídrico local da estção mais 

próxima do empreendimento. 

O volume e a intensidade com que os líquidos percolados são produzidos dependem 

das atividades físicas, químicas e biológicas do aterro que os gera. A produção é 

frequentemente observada dentro de poucos meses após o início da operação do aterro, 

quando a capacidade de campo do aterro é excedida e o resíduo fica saturado com água. A 

taxa de saturação dependerá da presença ou ausência de cobertura, do material de 

cobertura, da composição do lixo, do grau de compactação, das condições climáticas e da 

umidade inicial dos resíduos. 
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Vários métodos empíricos podem ser utilizados para a estimativa de vazão do 

percolado: O Método Suíço, Método do Balanço Hídrico, Método Racional e o Método da 

CETESB (LINS, 2003). 

O Método Suíço foi muito utilizado no passado e hoje continua servindo apenas para 

estimativas da geração de lixiviado. Este método admite que uma certa porcentagem das 

águas de chuva precipitadas sobre o aterro irá infiltrar-se e transformar-se em lixiviado, 

essa porcentagem depende do grau de compactação dos resíduos, isto é, do seu peso 

específico aparente. 

A partir do balanço hídrico local, usando a série histórica de 1911 até 1990, é possível 

prever a vazão de lixiviado que será tratada no sistema a ser projetado usando-se o Método 

da CETESB através da equação: 

 

 

𝑸𝒑𝒆𝒓 =
𝑲 × 𝑷𝒆𝒓 × 𝑨

∆𝒕
 

 
 

 

Onde: 

Qper = vazão percolada; 

K = coeficiente de infiltração em função das características do solo de cobertura – para 

solos areno-argilosos: K = 0,10; 

Per: - para vazão máxima mensal:     Per =  (P-E) nos meses mais chuvosos; (1090) 

  P = altura pluviométrica (média histórica mensal); 

  E = evapotranspiração potencial (média histórica mensal); 

t= tempo de um mês em segundos = 2.592.000 s; 

A = área de células (64.000,00 m²) 

 

Desse modo a vazão máxima a que o sistema de tratamento estará submetido será 

de 0,170 l/s em março. 
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6.3.7. CONCEPÇÃO  

O tratamento do lixiviado representa um grande desafio, devido à variação das suas 

características. Em geral o lixiviado é altamente contaminado com compostos orgânicos 

medidos como Demanda Química de Oxigênio (DQO) e Demanda Bioquímica de Oxigênio 

(DBO5), com amônia, hidrocarbonetos halogenados e metais pesados. Em adição, este 

usualmente contém alta concentração de sais inorgânicos (cloreto de sódio, carbonatos) 

(Trebouet et al, 2001). Esses fatores tornam difícil a determinação e adoção de uma única 

técnica eficaz, já que a técnica adotada para determinado aterro nem sempre é aplicável a 

outro. 

Para o caso do aterro sanitário de São José do Bonfim – PB, onde as vazões são 

pequenas e as condições climáticas favoráveis, o sistema de tratamento se beneficiará do 

balanço hídrico e será composto por três etapas, armazenamento, recirculação e 

evaporação.  

De modo que, ocupará o mínimo possível de área e terá o custo reduzido, 

solucionando o problema ambiental de lançamentos de efluentes provenientes de aterros 

sanitários.  

De posse da vazão do sistema e da área das células de RSU, o volume previsto de 

produção anual de percolado nas células do aterro sanitário de São José do Bonfim, já 

implantadas todas as células, é de 2.139,36 m³, e deverá ser recirculado e evaporado 

mediante análise do balanço hídrico, que se apresenta com déficit hídrico de 1.090 mm/ano 

ou de 91,00 mm/mensais. Sendo o aterro implantado através de uma sequência de 

execução das células de RSU (Etapa 1 e Etapa II), adotaremos 03 (três) reservatórios para a 

etapa I e, 02 (dois) reservatórios para a Etapa II. A Etapa I é a que se encontra na face oeste 

do ASSJB e a Etapa II é a que se encontra na face leste do ASSJB (entrada do aterro 

sanitário). 

As seções medianas são, para o reservatório Tipo 01 – único, com dimensões, de 

12,00 m x 32,00 m, para cada linha de operação das Etapas I e II, ambos com profundidade 

de 4,00 m, lâmina d´agua de 3,5 m e inclinação dos taludes de 2:1 (H:V) revestidos com 

manta PEAD de 1,5 mm de espessura. 

Para a verificação da operação dos reservatórios, faremos a hipótese que a lagoa 

está cheia no final da época de chuva, a saber, no mês de agosto, a Tabela 8 a seguir ilustra 

a verificação. Poderá ser concebido se necessário reservatório auxiliar. 
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P ETP ETR DEF EXC
Vazão 

Instantânea

Vazão 

Mensal

Incidente no 

Reservatório

Evaporado no 

Reservatório
Reservado

(mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (l/s) (m³/mes) (m³/mes) (m³/mes) (m³/mes)

Jan 66 173 66 107 0 0,000 0,00 45,14 118,33 -73,19

Fev 133 143 133 10 0 0,000 0,00 90,97 97,81 -6,84

Mar 207 138 138 0 0 0,058 150,02 141,59 94,39 47,25

Abr 155 142 142 0 0 0,011 28,26 106,02 97,13 8,90

Mai 60 142 105 37 0 0,000 0,00 41,04 97,13 -56,09

Jun 22 113 44 70 0 0,000 0,00 15,05 77,29 -62,24

Jul 10 124 19 105 0 0,000 0,00 6,84 84,82 -77,98

Ago 3 131 6 125 0 0,000 0,00 2,05 89,60 -87,55

Set 4 147 5 143 0 0,000 0,00 2,74 100,55 -97,81

Out 6 179 6 173 0 0,000 0,00 4,10 122,44 -118,33

Nov 15 176 15 161 0 0,000 0,00 10,26 120,38 -110,12

Dez 26 186 26 160 0 0,000 0,00 17,78 127,22 -109,44

TOTAIS 704,00 1.794,00 704,00 1.090,00 0,00 0,07 178,28 483,59 1.227,10 -743,44

MÉDIAS 59,00 150,00 59,00 91,00 0,00 0,01 14,86 40,30 102,26 -61,95

Mês

 

 

 

 

Tabela 8 - Simulação da Operação do Reservatório para Acúmulo de Lixiviado na CTR – São José do Bonfim – 

PB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por esta simulação pode-se constatar que na hipótese assumida, sendo o volume de 

acúmulo do reservatório de 900 m³, o sistema não entra em crise, a dizer, não haverá 

extravasamento de lixiviado da lagoa projetada. Ademais a reservação mensal no 

reservatório, apresentará na pior situação um saldo de mais de 740 m3 a ser armazenado, 

atendendo assim o proposto. Durante os meses Junho a Janeiro ou quando se fizer 

necessário, poderá haver recirculação do lixiviado através de sistemas de bombeamento do 

lixiviado, mediante a implantação de bomba específica para líquidos agressivos e 

mangueira de 2” tipo silcon. Este volume deverá ser inserido na célula para que aumente o 

nível de decomposição da matéria orgânica exceto em dias chuvosos quando não deverá 

ser realizada a recirculação. 

A recirculação do lixiviado dessa forma tem como vantagens principais: 

 A manutenção da umidade no interior da célula favorecendo a biodegradação; 

 A manutenção da umidade na camada de cobertura das células dificultando o 

escape de biogás através das porosidades do solo de cobertura; 
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 Diminuição de fissuras na camada de cobertura devido à contração do solo 

argiloso por perda de umidade; 

 Reposição de nutrientes já lixiviados e em depleção nas zonas mais altas das 

células de resíduos sólidos; 

 Permite a evaporação de parte dos líquidos recirculados diminuindo os custos com 

implantação e operação da estação de tratamento. 

 

A Figura 96 mostra o sistema de tratamento de chorume e lixiviados do ASSJB. 

 

Figura 96 - Sistema de Tratamento de Chorume e Lixiviados do ASSJB 

 
 

 

 

 

6.4. SISTEMA DE DRENAGEM E TRATAMENTO DE GASES  
 

No estudo ambiental este sistema também e importante ser relatado. O sistema de 

drenagem de gases a ser implantado no Aterro Sanitário de São José do Bonfim - PB tem 

por finalidade retirar os gases gerados no processo de degradação bioquímica dos resíduos 



 

 182 

sólidos dispostos, de maneira a aliviar as pressões internas que ocorrem no maciço, 

garantindo a estabilidade geotécnica dos taludes e, consequentemente, a segurança da 

obra. Para tanto, será previsto um sistema de tratamento de gases com a sua queima nos 

níveis superiores, controlando a emissão dos gases à atmosfera. 

A concepção do sistema de tratamento de gases consiste na implantação de drenos 

verticais que permitam a drenagem dos gases e sua combustão em queimadores 

diretamente instalados nos drenos. Além desta função principal, o sistema será projetado 

de modo a funcionar também como facilitadores ao escoamento vertical dos líquidos no 

interior da massa de resíduos. A interligação do sistema de drenagem de gases e de 

lixiviado sendo realizada na base do aterro é de grande importância para a não obstrução e 

comprometimento dos drenos de gases pelo percolado. 

Os queimadores serão colocados individualmente em cada dreno vertical instalado. 

Desta maneira, cada dreno poderá ter sua eficiência monitorada isoladamente, além de 

permitir uma melhor investigação na massa de resíduos circundante. Inicialmente, o 

sistema de drenagem não terá contra-pressão (extração forçada), portanto, os gases serão 

drenados livremente à pressão atmosférica. Caso os gestores do aterro sanitário optem 

pela coleta do biogás numa fase mais avançada da operação, o sistema poderá ser 

adaptado sem necessidade de grandes alterações à concepção inicialmente prevista e será 

possível, desta maneira, utilizar os gases para aproveitamento energético ou queima em 

um único ponto central num queimador do tipo “enclausurado”. 

Os drenos verticais projetados para este aterro são constituídos por peças ou tubos 

perfurados envolvidos por pedras britadas e por um queimador tipo flare devidamente 

adaptado aos diferentes tamanhos diametrais encontrados. O sistema de queima do biogás 

(queimadores individuais) pode vir a ser substituídos por queimadores do tipo 

enclausurados a depender do desenvolvimento de um projeto específico de redução de 

emissões (no âmbito do MDL) que venha a ser implementado neste aterro.  

 

Dimensionamento dos drenos de gás 

O processo de geração de gases varia bastante em função de diferentes 

características do aterro e dos resíduos. Dentre as causas que afetam a produção do biogás, 

pode-se citar: fração orgânica, umidade e temperatura do lixo, interação dos fatores físico-

químicos e microbiológicos existente na massa de lixo, dimensões das células, densidade 
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da massa aterrada, e influência das condições atmosféricas (entrada de oxigênio) no aterro, 

entre outros. 

A estimativa da produção de biogás por tonelada de lixo foi realizada a partir de 

dados levantados no local e na literatura internacional. Segundo Gandolla et. al. (1995), a 

produção teórica de biogás para um resíduo com 60 % de matéria orgânica e 30 % de 

umidade média é de cerca de 200 m3/ton. Vale ressaltar que esta produção se dá ao longo 

do período de decomposição dos resíduos, o qual varia com os condicionantes já citados, 

entretanto a maior parte desta geração ocorre até os dez primeiros anos de disposição. 

Baseados nestes dados e seguindo estimativas de geração de biogás realizadas por 

Maciel e Jucá (2005), adotou-se a taxa de produção de biogás máxima de 15 m3/t/ano para o 

dimensionamento dos drenos de gás no Aterro Sanitário de São José do Bonfim/PB. Vale 

ressaltar que taxas de geração de biogás superiores foram registradas em uma célula 

experimental de RSU no Aterro da Muribeca/PE com produção da ordem de 45 m3/t/ano, 

entretanto o porte da célula (36.000 t) e as condições climáticas e operacionais são distintas 

das condições do Aterro Sanitário de São José do Bonfim/PB. 

Como visto em diversas literaturas (Fernandez et. al 1995 e Thrupp et al. 1997), o 

raio de influência destes drenos varia de 20 à 40 metros a depender dos fatores 

anteriormente citados. Para este projeto, adotou-se drenos com raios de influência de 20 

m. Este raio de influência já foi adotado em diversos aterros sanitários projetados pela 

ECOSAM, portanto já foram amplamente testados e monitorados. 

Uma vez determinado o volume de resíduos e a vazão de gases a ser captado pelo 

dreno, necessita-se prever a velocidade de escoamento dos gases na tubulação. O principal 

fator responsável por alterações na velocidade do gás é o gradiente de pressão entre a 

entrada e a saída do dreno. Outros fatores como a porosidade, rugosidade e conexões da 

tubulação podem alterar a velocidade, mas em menores proporções numa situação de 

drenagem livre a pressão atmosférica. 

Segundo estimado por Maciel e Jucá (2000) e Maciel (2003), as pressões internas de 

gases encontradas em uma célula do Aterro da Muribeca foram inferiores a 3,0 kPa. Esta 

pressão foi utilizada posteriormente para prever a velocidade de escoamento do gás em 

uma série de ensaios experimentais realizados em laboratório. Em resumo, este ensaio 

consistiu na aplicação de pressões conhecidas em uma extremidade da tubulação com 

medição da velocidade de fluxo na saída. A faixa de variação da velocidade foi de 0,03 m/s 
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(para 1 kPa) a 0,36 m/s (para 3kPa). Outros parâmetros de velocidade de escoamento de 

biogás em drenos foram levantados na literatura nacional. O estudo realizado no Aterro 

Delta em Campinas/SP por Ensinas (2003) concluiu que a velocidade média determinada 

em 106 drenos de gases feitos com tubulação de concreto com diâmetro de 300 mm foi de 

0,35 m/s. Com base nestas duas determinações, adotou-se para o dimensionamento dos 

drenos de gases do Aterro de São José do Bonfim - PB a velocidade de escoamento de 0,35 

m/s. Tal valor é conservador para sistemas com extração forçada de biogás, entretanto caso 

o aterro seja concebido futuramente para exploração comercial do biogás, os drenos 

poderão ser facilmente adaptados com implantação de cabeçotes de diâmetros inferiores 

uma vez que a velocidade de escoamento do gás será maior. 

Para facilitar o processo de locação e execução dos drenos verticais os mesmos 

foram subdivididos de acordo com as três etapas de evolução do aterro sanitário. A 

distribuição dos drenos verticais em cada etapa está representada nos desenhos de projeto.  

A Tabela 8 apresenta resumidamente a quantidade de drenos por etapa de 

execução do aterro. É interessante ressaltar que os drenos DV-01 a DV-48 são da Etapa I do 

ASSJB e os drenos de DV-49 a DV-77 são da Etapa II, totalizando 77 drenos vertical de 

gases. 

 

Tabela 9 - Distribuição de drenos por etapa de execução do aterro sanitário de São José do Bonfim – PB. 

Etapa 
Nº de 

drenos 
Nomenclatura 

Raio de influência 
(m) 

Diâmetro 
adotado 
concreto 

CA 1 (mm) 

Diâmetro adotado 
para Tubo PEAD 

PN 16 

I 48 
DV-1 a DV-48, exceto os 

da etapa 2 e 3 
20,0 300 150 

II 29 DV-49 a DV-77 20,0 300 150 

 
 

Após este dimensionamento foi determinado um total de 48 drenos verticais na 

etapa 01, 29 drenos para a etapa 02. Os cálculos realizados indicaram que o diâmetro de 

200 mm já seria suficiente para drenar os gases gerados no interior dos resíduos, no 

entanto trata-se de uma especificação não comercial para tubos de concreto. Portanto, 

neste projeto foi adotado o diâmetro imediatamente superior (300 mm).  
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Ressalta-se que o outro tipo de material recomendado para drenos de gases seria de 

PEAD PN 8, cuja fabricação está restrita ao Sudeste do País. A Tabela 9 apresenta a 

distribuição e quantidade de tubos de concreto (1 m) em cada etapa. 

 

Tabela 10 - Quantitativo dos drenos verticais por diâmetro em cada etapa do aterro*. 

Posição dos 

drenos (etapa)* 

Diâmetro dreno 

(mm) 

Nº de 

drenos 

Quant. de tubos de 

concreto c/ 1 m 

Quantidade de tubos 

PEAD 150 mm PN 16 

1 300/150 48 1248 416 

2 300/150 29 609 203 

TOTAL (M)  77 1.875 619 

Obs.: * Levantamento realizado considerando a geometria final do aterro sanitário e considerando tubos 

de PEAD de 3m. 

 

A Tabela 10 apresenta a memória de cálculo resumida do dimensionamento dos 

drenos. 

Drenos Etapa 

Altura Total 

Estimada 

(m) 

Raio 

influência 

(m) 

Qtd. lixo 

influência 

(t) 

Produção máx. 

biogás (m3/h) 

Estimativa 

Diâmetro 

adotado 

(mm) 

PEAD 

DV-01 1 5,0 20 3.738 6 300 150 

DV-02 1 5,0 20 3.738 6 300 150 

DV-03 1 10,0 20 9.079 16 300 150 

DV-04 1 10,0 20 9.079 16 300 150 

DV-05 1 16,0 20 16.556 28 300 150 

DV-06 1 11,0 20 8.011 14 300 150 

DV-07* 2 15,0 20 19.760 34 300 150 

DV-08 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-09 1 11,0 20 8.011 14 300 150 

DV-10 1 20,0 20 19.760 34 300 150 

DV-11 1 11,0 20 9.079 16 300 150 

DV-12 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-13 1 11,0 20 8.011 14 300 150 

DV-14* 2 20,0 20 19.760 34 300 150 

DV-15 1 20,0 20 17.624 30 300 150 

DV-16 1 11,0 20 6.943 12 300 150 

DV-17 1 11,0 20 11.215 19 300 150 

DV-18 1 11,0 20 9.079 16 300 150 
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DV-19 1 5,0 20 3.738 6 300 150 

DV-20 1 11,0 20 9.079 16 300 150 

DV-21 1 11,0 20 8.011 14 300 150 

DV-22 1 11,0 20 6.943 12 300 150 

DV-23 1 20,0 20 17.624 30 300 150 

DV-24* 2 20,0 20 17.624 30 300 150 

DV-25 1 11,0 20 6.943 12 300 150 

DV-26 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-27 1 20,0 20 14.419 25 300 150 

DV-28 1 20,0 20 19.760 34 300 150 

DV-29* 2 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-30 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-31 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-32* 2 25,0 20 21.896 37 300 150 

DV-33 1 25,0 20 21.896 37 300 150 

DV-34 1 20,0 20 16.556 28 300 150 

DV-35 1 20,0 20 19.760 34 300 150 

DV-36 1 11,0 20 9.079 16 300 150 

DV-37 1 20,0 20 19.760 34 300 150 

DV-38 1 5,0 20 3.738 6 300 150 

DV-39* 2 11,0 20 9.079 16 300 150 

DV-40 1 20,0 20 16.556 28 300 150 

DV-41 1 11,0 20 9.079 16 300 150 

DV-42 1 11,0 20 4.806 8 300 150 

DV-43 1 5,0 20 3.738 6 300 150 

DV-44 1 5,0 20 3.738 6 300 150 

DV-45 1 11,0 20 9.079 16 300 150 

DV-46 1 15,0 20 14.419 25 300 150 

DV-47* 2 15,0 20 14.419 25 300 150 

DV-48 1 11,0 20 8.011 14 300 150 

DV-49 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-50* 2 16,0 20 15.488 27 300 150 

DV-51 1 11,0 20 8.011 14 300 150 

DV-52 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-53 1 11,0 20 9.079 16 300 150 

DV-54 1 20,0 20 19.760 34 300 150 

DV-55* 2 25,0 20 25.101 43 300 150 
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DV-56 1 11,0 20 8.011 14 300 150 

DV-57 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-58* 2 20,0 20 16.556 28 300 150 

DV-59 1 11,0 20 8.011 14 300 150 

DV-60 1 20,0 20 16.556 28 300 150 

DV-61 1 11,0 20 9.079 16 300 150 

DV-62 1 11,0 20 9.079 16 300 150 

DV-63 1 5,0 20 3.738 6 300 150 

DV-64 1 5,0 20 3.738 6 300 150 

DV-65 1 11,0 20 3.895 7 300 150 

DV-66 1 15,0 20 14.419 26 300 150 

DV-67 1 15,0 20 14.419 26 300 150 

DV-68 1 20,0 20 3.895 9 300 150 

DV-69 1 20,0 20 3.895 6 300 150 

DV-70 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-71 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-72 1 20,0 20 3.895 9 300 150 

DV-73 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-74 1 20,0 20 3.895 6 300 150 

DV-75 1 20,0 20 3.895 6 300 150 

DV-76 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

DV-77 1 25,0 20 25.101 43 300 150 

 

 

O dimensionamento das demais etapas serão ajustadas em obra conforme necessidade, 

sempre em presença do engenheiro responsável e com autorização do projetista. 

 

Orifícios para passagem do gás para o caso de usar tubos de concreto CA-2 

 

As tubulações utilizadas em drenos verticais necessitam ser dotadas de orifícios 

distribuídos ao longo de seu comprimento para passagem dos gases presentes na massa de 

lixo para o interior das tubulações. O tamanho destes furos deverá ser ajustado de modo a 

permitir o escoamento satisfatório dos gases sem comprometer a estabilidade das peças.  

O diâmetro do furo também é função do gradiente de pressão na qual o dreno 

estará submetido. Assim, quanto maior for a diferença de pressão menor deverá ser o 
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tamanho destes orifícios para escoar uma determinada vazão de gás. Como este sistema 

está submetido a baixas pressões (drenagem livre a pressão atmosférica), houve a 

necessidade de escolher um diâmetro relativamente grande para aumentar a eficiência do 

dreno. Por outro lado, não se pode aumentar demasiadamente o mesmo, pois os orifícios 

devem ter tamanho inferior ao das pedras britadas que envolvem o tubo. Desta maneira, se 

evitará perdas excessivas de brita durante a elevação do dreno. O tamanho do orifício 

adotado foi de 3,0 cm de diâmetro. 

O espaçamento dos orifícios foi o mesmo sugerido na literatura do Army 

Department (USA) para drenagem não forçada, como sendo de 15 cm (centro a centro) no 

sentido horizontal e vertical. O detalhamento do plano de furo para cada tubo está 

mostrado nas plantas em anexo. 

 

Medidas de Proteção aos Drenos: 

 

As medidas de proteção adotadas visam aumentar a eficiência de captação dos 

gases e a durabilidade dos drenos verticais. Além destes aspectos técnicos, outros objetivos 

como segurança contra acidentes pessoais também foram enfocados. 

A principal proteção constitui-se na camada de brita que envolve o dreno. Esta 

camada deve ser dimensionada para não permitir o contato do lixo diretamente com o 

dreno (diminuição da possibilidade de tamponamento dos orifícios) e também para facilitar 

o escoamento vertical de percolado para o sistema de drenagem da base da célula.  

Para facilitar a execução da mesma, deve-se usar uma tela de aço, tipo Telcon ou 

similar, para confinamento da pedra britada não permitindo assim perda de pedras para 

dentro da massa de lixo. O espaçamento entre fios da tela deve ser menor ou igual a 10 cm 

(transversal e longitudinal), sendo obrigatoriamente inferior ao diâmetro médio da pedra 

rachão. O diâmetro externo do dreno vertical (diâmetro da camada de brita) utilizado neste 

projeto foi aproximadamente 60 cm maior que o diâmetro interno do tubo.  

Com o objetivo de dar segurança aos operadores do aterro, os drenos verticais 

precisam também de anteparos (placas de aço galvanizado com furo central) para evitar 

perdas de materiais e pequenos equipamentos para dentro das tubulações durante e após a 

sua conclusão. 
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Método construtivo 

O sistema construtivo dos drenos verticais é bastante simples. A principal concepção 

construtiva dos mesmos é baseada na elevação da tubulação conforme a massa de lixo for 

sendo alteada. As peças de concreto serão apenas sobrepostas com encaixe do tipo ponta-

bolsa. Os tubos de concreto já deverão estar perfurados conforme o plano de furos 

especificado para cada tubulação. Da mesma forma que o dreno for ganhando altura, a 

camada de brita que o envolve deverá ser executada. É possível fazer a instalação da tela e 

da pedra britada no tubo previamente a sua colocação no dreno. Neste caso, deve-se 

prever um sistema de amarração eficiente da tela-pedra para que as mesmas fiquem 

fixadas no tubo de concreto. Para facilitar o posicionamento das britas e separá-la do lixo, 

usa-se a tela de aço do tipo Telcon ou similar, conforme especificado anteriormente. A 

Figura 97 ilustra a elevação dos drenos verticais no maciço sanitário 

 

Figura 97 - Ilustração dos drenos verticais com tubulação de concreto 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

Flares 

A queima dos gases gerados no aterro é fundamental para a diminuição da poluição 

atmosférica, uma vez que os efeitos da liberação do biogás com elevada concentração de 

CH4 é mais prejudicial ao meio ambiente. Queimadores ou flares são dispositivos instalados 
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nos drenos verticais para realizar esta queima. Diversos são os tipos (aberto e fechado) e 

tecnologias (dispositivos de segurança, ignição, alarme, etc) que vem sendo utilizadas nos 

flares de aterros sanitários. O limite de emissão de gases poluente estabelecido para cada 

região é um importante fator que determinará a tecnologia e o tipo de flare a ser adotado.  

Para este projeto foi adotado um flare bastante simples, do tipo aberto com ignição 

manual, visando uma redução de custos de todo o sistema. Este flare possui também um 

sistema manual de controle da entrada de ar e um dispositivo de proteção de chamas para 

evitar a extinção da mesma em decorrência da ação do vento.  

A Figura 98 ilustra o flare que será utilizado neste projeto. Os drenos situados 

próximo às vias de acesso ou a circulação de pessoas devem ter a altura do flare elevada 

para uma cota de 2,5 m acima da cobertura. Este prolongamento deve ser executado com 

um tubo de aço galvanizado de 6” ou 8”, devendo o mesmo ser chumbado na tampa de 

concreto superior do dreno vertical. 

 

Figura 98 - Ilustração de flares (queimadores) individuais para os drenos verticais. 

         

Fonte: Tec Calor e ECOSAM, 2019 

 

O procedimento de fixação do flare no dreno vertical também é simples, sendo 

parafusado em uma placa de aço galvanizado anteriormente chumbada numa tampa de 
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concreto na saída do dreno vertical. Durante a fixação, verificar também o posicionamento 

do furo da placa com o alinhamento do eixo do flare.  

Como forma de evitar eventuais acidentes ocasionados por mudanças bruscas na 

direção das chamas, deve-se realizar o isolamento num raio de 5 m de distância dos flares 

que estejam localizados próximos à circulação de pessoas ou máquinas. 

 

 

Especificações Técnicas 

Dreno 

Material: Concreto armado tipo CA -2, perfurado 

Tipo de cimento: CP - IV, para ambientes agressivos 

Altura de cada tubo: 1,0 m 

Diâmetro interno do tubo: 300 mm de concreto CA-2 ou 200 mm de PEAD (ver tabela do 

Fabricante) pode ser de 150 mm dependendo do fabricante. 

Diâmetro externo do tubo: Média de 10 cm maior que o  interno. 

Diâmetro da camada de brita: 60 cm maior que o   dos tubos de concreto. 

Encaixe: Ponta e bolsa 

Plano de Furos: Verificar plano de furos para cada dreno nas plantas em anexo. 

Tela: telcon Q -138 ou similar, espaçamento entre fios    10 cm 

Pedra britada: rachão, diâmetro entre 10 e 15 cm. 

 

Queimador (flare) 

 

Flare: Tipo aberto, fabricado em aço inox, dotado de sistema de controle manual de 

entrada de ar e de proteção das chamas com chapas de aço inox (esp.= 1/8”). 

A Figura 99 mostra tubos de PEAD específicos para serem utilizados na drenagem 

de gás em células de resíduos de aterros sanitários. 
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Figura 99 - Tubos de PEAD para drenagem de gás em aterros sanitários 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 

6.5. SISTEMA DE IMPERMEABILIZAÇÃO INFERIOR  
 

6.5.1. IMPERMEABILIZAÇÃO INFERIOR E SUPERIOR DO ATERRO SANITÁRIO  

 

 Um dos principais aspectos geotécnicos a ser considerado para a implantação de um 

aterro sanitário é a permeabilidade do solo de fundação.  Neste sentido, foram realizados 

02 (dois) ensaios de permeabilidade do solo de fundação na cota do terreno natural, e 

observou-se que a permeabilidade não saturada do solo natural da área onde será 

implantado o aterro é em torno de 10-5 cm/s.  Para o estudo ambiental será desenvolvido 

ensaios de permeabilidade na camada onde vai ser implantada a fundação das células e 

teremos dados mais acurados.   

 Segundo a norma NBR 13896/97 “Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para 

projeto, implantação e operação”, entre a superfície inferior do aterro e o mais alto nível do 

lençol freático deve haver uma camada natural de espessura mínima de 1,50 m de solo não 

saturado. Neste contexto, como o nível do lençol freático não foi detectado nas sondagens 

realizadas na área de implantação do aterro sanitário e das células de Resíduos, tendo 

como nível d’água não inferior a 10 m, conforme poços realizados na região do entrono do 

empreendimento. Por outro lado, a permeabilidade do solo não saturado que será utilizado 

para a impermeabilização de fundo é menor que 10-6 cm/s (inferior a 5 x 10-5 cm/s, 

estabelecido pela Norma 13896/97).  
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 Vale salientar que segundo a CETESB de São Paulo, locais onde as condições 

hidrogeológicas são boas (distância entre a fundação do aterro e o lençol freático superior a 

3,0m) e onde o solo de fundação do aterro possua permeabilidade inferior à 10-6 cm/s, não 

se necessita de qualquer impermeabilização de fundo. 

  

Sistema Adotado de impermeabilização de base ou de fundação  

 

6.5.2. SONDAGENS REALIZADAS NA ÁREA DO ATERRO SANITÁRIO 

 Um total de 10 furos de sondagem SPT nas duas etapas, sendo 06 na etapa I e 04 na 

estapa II será executado até atingir a camada de solo de base do aterro. Nestes furos serão 

realizados ensaios de perda d’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 sondagem à percussão teve como objetivo a determinação da espessura, 

descrição geotécnica e a taxa de resistência das camadas de solos existentes no local, de 

forma a fornecer subsídios para o projeto. 

 A sondagem foi iniciada com a utilização de um trado concha com Ø de 3” até a 

profundidade de um metro, onde foi executado o primeiro ensaio de resistência à 

penetração, SPT “Standart Penetration Test”. Nas operações subseqüentes de perfuração, 

foi empregado o sistema de avanço por circulação de água, com ensaios de penetração SPT 

de metro em metro e feita coleta de amostra dos materiais ensaiados, para a 

caracterização nos perfis geotécnicos. 

 A determinação do índice de resistência à penetração NSPT, consiste na cravação 

de um amostrador padrão tipo Raymond Terzaghi de diâmetro externo igual a 50,8 mm e 

diâmetro interno igual a 35 mm, por meio de golpes provocados pela queda livre de um 

martelo com massa de 65 kg caindo de uma altura igual a 75 cm.  

 O número de golpes necessários para a cravação dos últimos 30 cm do amostrador 

fornece uma indicação da capacidade de suporte e consistência dos horizontes a serem 

investigados, valores estes que serão de grande utilidade para o projeto do 

empreendimento. A Figura 100 mostra a localização dos furos de sondagens 

georreferenciados. 
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A análise dos furos de sondagens demonstra que o solo local apresenta uma boa 

resistência a penetração, pois o solo em geral é composto por uma camada rasa de areia, 

uma camada de argila cinza escura e argila amarela a profundidades de até 3,5 m. 

 Tambem foram realizados dois ensaios de permeabilidade de solo, na altura em que 

vai ocorrer a implantação do empreendimento, de modo a se ter a permeabilidade mais 

real possível. Nestes ensaios encontrou-se uma permeabilidade do EP01 de 4,1 x 10 – 6 cm/s 

; EP02 de 1,2 x 10 – 6 cm/s, respectivamente, conforme mostra ensaios no Anexo I. 

 Vale aqui salientar que de acordo com a NBR 13.896 de 1997, que trata sobre a 

implantação e operação de aterros sanitários no Brasil, um solo com permeabilidade de 10 -

7 cm/s já não necessita de outra proteção de fundação. No entanto, a responsabilidade 

ambiental da VIA LIMP - ECOFORTE decidiu implantar um sistema inovador utilizando-se 

da base de fundação do aterro com material bentonitico, descrito no próximo item. 

 

Figura 100 - Locais de realização da sondagem STP 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 A Figura 101 e 102 mostra as sondagens realizadas na área do aterro sanitário de 

São José do Bonfim – PB. 
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Figura 101 - Furo de Sondagem STP05 no ASSJB 

 

Coordenada UTM: 690649 e 9211763 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

Figura 102 - Furo de Sondagem STP05 no ASSJB 

 

Coordenada UTM: 690446 E e 9211818 N 

Fonte: ECOSAM, 2020  
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 As Figuras 103 e 104 mostram os procedimentos para a realização de testes de 

permeabilidade. 

Figura 103 - Testes de permeabilidade in situ na área do ASSJB 

 

Coordenada UTM: 690453 E e 9211799 N 

Fonte: ECOSAM,2020 

 

Figura 104 - Testes de permeabilidade in situ na área do ASSJB 

 

Coordenada UTM: 690858 E e 9211743 N 

Fonte: ECOSAM,2020  
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6.5.3. SISTEMA DE BARREIRAS ATIVAS COM MATERIAL BENTONÍTICO  

  

Os sistemas de impermeabilizações de solos, existentes hoje no Brasil, contemplam 

principalmente a segurança do método adotado.  

 Esta segurança é estimada para um período “ X" de tempo e as condições favoráveis 

da durabilidade dos materiais empregados nas dobras. Ao longo dos desenvolvimentos   de 

projetos   e estudos   dos materiais, verificou-se a necessidade de garantiras e segurança da 

obra mesmo quando ocorram acidentes/falhas-  normalmente frequentes - como punções, 

rasgos, rupturas e/ou falhas em emendas das mantas protetoras. 

 Países como EUA, Alemanha, Suíça e França, já utilizam a solução de uma camada 

conhecida como - “ barreira ativa" desde da década de 70. As barreiras ativas são camadas 

tratadas com bentonitas especialmente desenvolvidas para impermeabilização de solos, 

que garantem proteção constante, mesmo quando há ocorrência de alguma falha do 

sistema.  

 Estas camadas podem variar de espessura em função do tipo de solo do local da 

obra e pela concentração de bentonita específica para impermeabilização de solos. 

 Para a determinação exata desta camada são executados ensaios laboratoriais que 

determinam a mistura solo+bentonita. São pré-determinadas misturas (3 %, 4 % , 5 % até 

30 %) e moldados corpos de Prova que submetidos à permeâmetros, demonstram seu 

comportamento de permeabilidade. A mistura deve alcançar um mínimo de K = 10-6 cm/s, 

para tanto os ensaios são executados com duas ou mais amostras de solo em 

concentrações diferentes de bentonita.  

 As “barreiras ativas" possuem características importantes que devem ser 

ressaltadas: 

 As bentonitas são argilo-minerais derivados do intemperismo ácido de cinzas 

vulcânicas e/ou sedimentos de magma. Sua composição química e sua morfologia podem 

variar dentro de um parâmetro distinto, ou seja, são dependentes do meio onde ocorreram 

as transformações, conforme Figura 105. 
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Figura 105 - Solo bentonitico a ser usado na camada de base de um aterro sanitário. 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

 Quimicamente, os argilo-minerais são constituídos por uma rede cristalina de 

silicato de alumínio e magnésio, existindo diversas possibilidades de substituições 

isomórficas: dentro de uma jazida específica e com propriedades definidas, a composição 

química pode sofrer mudanças, sem prejuízos de suas propriedades em foco - Alumínio 

estrutural pode ser trocado por Ferro, Magnésio por Cálcio, etc. 

 Para a utilização como produto impermeabilizante, as bentonitas devem possuir 

características específicas como já mencionado anteriormente. Estas características são 

obtidas através de beneficiamento e — blend" de bentonitas —in Natura".  

 No Brasil, a ocorrência de argilo-minerais montimorilonitos (bentonita) para 

extração com viabilidade comercial se dá apenas no estado da Paraíba, e mais 

precisamente a cerca de 43 km de nossa área de um empreendimento e em função disto, 

foram selecionados produtos “in Natura" que misturados garantem o comportamento 

exigido para a utilização em obras de impermeabilização deste tipo de empreendimento, 

atendendo a norma e garantindo a impermeabilização pela propriedade de cicatrização na 

presença de líquidos. O desenvolvimento do teste do solo bentonítico se dá nos 

laboratórios da ATECEL, no laboratório de Geotecnia, em Campina Grande, no período que 
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antecede a implantação do empreendimento de forma a garantir o atendimento a NBR 

13.896/97. 

 

Camadas Ativas de Impermeabilização 

 

 Os projetos de impermeabilização de solos contemplam diferentes camadas de 

proteção. Estas camadas têm diferentes funções dentro do sistema de impermeabilização: 

Camada de proteção, base de reforço mecânico, camada de segurança e camada de 

proteção mecânica. Quando por algum motivo de execução incorreta, de recalque uma 

destas camadas falhe o sistema pode estar comprometido. Nestes casos a camada ativa 

garantirá a segurança mesmo quando todas as outras funções não funcionarem. Portanto, 

o solo agregado bentonitico possui então características especiais que somente este solo 

lhe confere. As bentonitas são argilo-minerais extremamente hidroscópicos, isto é, retiram 

a umidade do meio que estão com muita facilidade e com isto expandem-se. Suas 

partículas são lamenares e ordenadas e possuem cargas elétricas: bentonita sódica, onde o 

cátion não é o responsável pela expansão das partículas e as cálcicas onde o cátion Ca 

garante outras características expansivas. 

 Para o uso em impermeabilizações deve-se utilizar apenas as bentonitas sódicas, 

pois são elas que garantirão a expansão necessária para evitar a percolação de fluidos no 

solo. 

 O mecanismo de expansão funciona basicamente por absorção e adsorção. A 

absorção, que é propriedade que permite a entrada de água entre as lamelas da bentonita, 

e onde ocorre primeiramente, sendo o fenômeno que garante a expansão mais benéfica da 

bentonita para o uso adequado e indicado em impermeabilizações de solos de aterros 

sanitários. No segundo estágio, da adsorção, ocorrem as reações químicas entra a 

bentonita e a água, causando assim uma nova expansão. 

 Estes mecanismos estão presentes em todas as bentonitas sódicas. Portanto, em 

projetos de impermeabilização de base de aterros sanitários, desejamos uma expansão 

alta, mas também sendo necessário que ocorra a retração das partículas e novamente haja 

a expansão para os patamares iniciais de projeto, isto é, justamente esta propriedade de “ir 

e voltar” que diferencia as bentonitas específicas das bentonitas genéricas.  
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 Podemos comparar esta propriedade com o efeito memória, que ocorre em bateria 

de celulares e de notebooks. As bentonitas genéricas ao completarem o segundo estágio, 

ou seja, a adsorção, estarão sempre presas a este estágio, quando a umidade do solo 

diminuir, a propriedade de voltar a expandir, é prejudicada. 

 A expansão das bentonitas específicas para solo é da ordem de 25X seu volume 

natural. Assim a mistura do solo mais a bentonita específica trabalha continuamente 

evitando que fluidos transpassem a camada tratada. 

 Esta propriedade de “ir e voltar” que podemos chamar de “cicatrização” é o que 

garante a eficiência da camada ativa é o fator que determina a segurança da camada ativa 

prevista para a impermeabilização de base do aterro sanitário de São José do Bonfim-PB, 

pois evitará a contaminação de solos e de aquíferos (que não existe no nosso caso) com 

extrema segurança, conforme mostra a Planta 04.03 

 Esta mistura de solo + solo bentonitico é portanto uma inovação tecnológica em 

aterros sanitários aqui no Nordeste, pois será o primeiro aterro sanitário Classe II que 

utilizará esta tecnologia na região do brejo Paraibano, mesmo porque procurou-se além da 

segurança técnica, ambiental e econômica na sua concepção. O nosso estado e um grande 

gerador de solo bentonitico e temos a melhor reserva de solos bentôniticos do Brasil. 

 Assim, usaremos na camada ativa solo + solo bentonítico uma camada de 30 cm de 

espessura, já utilizados no aterro sanitário de Campina Grande, onde conforme resultados 

do laboratório da UFPE, conseguiu-se na mistura de 20 % em volume um coeficiente de 

permeabilidade de 10–7 cm/s, portanto atendendo plenamente a NBR 13.896/97. Este 

sistema é inovador aqui no Nordeste, pois é o terceiro aterro sanitário a usar esta 

tecnologia, sendo o primeiro um aterro do mesmo grupo empresarial e, portanto, já 

testado e monitorado. 

 Para o aterro sanitário de São José do Bonfim – PB, o teste se configurou com uma 

mistura de 20 % de solo + material bentonitico com uma permeabilidade de 10 -7 cm/s, 

portanto atendendo integralmente a NBR 13.896 de 1997. 

 Portanto, será utilizado no aterro sanitário de São José do Bonfim - PB um sistema 

de impermeabilização inferior com mistura de solo local e solo bentonitico, conforme 

Figuras 105 a 108. 

Neste empreendimento, nos taludes laterais da face noroeste, serão 

impermeabilizados com material bentônico, de modo a proteger o solo existente, 
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impermeabilizando-o e evitando que os líquidos percolados passem em sentido do riacho 

efêmero que existe a esquerda do referido talude. A Figura 106 mostra este detalhe de 

impermeabilização. 

 
 

Figura 106 – Detalhes do sistema de impermeabilização do talude e da base do ASSJB 

 

 
Fonte: ECOSAM, 2020 

 
 
 

A Figura 107 mostra um aterro sanitário com a utilização de impermeabilização de 

base/fundação com solo local + solo bentonítico. 
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Figura 107 - Impermeabilização de base com solo bentonitico no ASCG – PB. 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

 

Figura 108 - Mistura de solo bentonítico para sistema de impermeabilização de base 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 
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Figura 109 - Solo bentonítico aplicado em um aterro sanitário 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

 Neste Aterro Sanitário será utilizado um LINER MINERAL com solo local 

COMPACTADO ou um LINER sintético através de uma geomembrana de PEAD de 2 mm 

atendendo, portanto ao que preconiza a NBR 13896/97. Esta previsão de utilização de 

manta em PEAD é para futuras necessidades operacionais. 

 Caso seja utilizado liner sintético com mantas em PEAD de 2,0 mm, observar as 

seguintes recomendações. 

 Em relação a drenagem de lixiviados – drenos de lixiviados, para a implantação das 

mantas, conforme projeto devem-se considerar as diretrizes abaixo: 

 O sistema composto geomembrana/solo compactado e a superfície de apoio (fundo 

da escavação) devem estar nivelados, compactos e isentos de qualquer tipo de 

material contundente, depressões e mudanças abruptas de inclinação do terreno 

não previstas no projeto. Recomenda-se promover a limpeza da superfície 

imediatamente antes da colocação da geomembrana; 

 A colocação da geomembrana deve ser realizada imediatamente após os serviços 

de preparação da superfície de apoio do dreno a fim de evitar a deterioração do 

terreno produzida por chuva, vento, perda de umidade do solo e trânsito local; 
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 As canaletas de ancoragem devem ser executadas previamente, porém com um 

mínimo de defasagem da colocação da geomembrana para evitar a diminuição da 

sua seção por desbarrancamento dos lados, pelo efeito da chuva ou do trânsito local; 

  

 As canaletas devem ser escavadas nas dimensões indicadas no projeto executivo, 

sendo recomendados os seguintes valores mínimos: distância da borda do talude de 

60 cm, largura de 30 cm e profundidade de 30 cm, conforme ilustra a Figura 110. 

Estes valores devem ser função da altura e da inclinação do talude.  

  

Figura 110 - Detalhe de ancoragem da manta no talude de solo natural 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

 Caso seja utilizada a geomembrana de PEAD que também atende a NBR 13.896 

de 1997 deve ser adotado: 

 

 Antes do início da instalação da geomembrana, devem ser verificadas as condições 

da superfície de apoio das canaletas de ancoragem; 

 Os painéis devem ser posicionados de acordo com a sua numeração. Quando os 

painéis são as próprias bobinas, a abertura deve ser iniciada a partir da crista dos 

taludes e feita, de preferência, mecanicamente. Os painéis constituídos pela 

emenda de várias bobinas na fábrica devem ser posicionados conforme 

estabelecido no projeto, e a partir daí é que deve ser iniciada a sua abertura; 
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 A geomembrana deve ser aplicada no sentido da máxima inclinação do talude e ser 

posicionada de forma a ter o mínimo possível de rugas ou ondas; 

 Devem ser previstas ancoragens temporárias como sacos de areia, p.ex., que não 

causem danos a geomembrana, para evitar o levantamento dos painéis pelo efeito 

do vento;  

 Antes do início da solda os traspasses devem estar limpos e isentos de umidade;  

 Para evitar qualquer tipo de dano a geomembrana, todo cuidado deve ser tomado 

para evitar danos causados por queda de objetos ou movimentação de pessoas 

sobre a manta. Nenhum objeto deve ser posicionado sobre a manta sem proteção e 

os soldadores devem utilizar calçados especiais.  

 Caso tenha alguma emenda nos drenos devem adotar: 

 

 As emendas devem sempre ser executadas no sentido da máxima inclinação do 

talude, conforme ilustra a Figura 111, não sendo aconselhável executar emendas 

horizontais ao longo do talude. Caso seja inevitável, recomenda-se que a emenda 

não esteja localizada na parte superior do talude e nem a uma distância menor que 

15 cm do seu pé. No fundo, a emenda deve estar a uma distância de 1,50 m do pé do 

talude. 

 

Figura 111 - Exemplo de emendas nas mantas de PEAD 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 
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A Figura 112 ilustra a execução da colocação da geomembrana.  

 

Figura 112 - Execução da colocação da geomembrana 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

6.5.4. IMPERMEABILIZAÇÃO SUPERIOR  

 

 Sobre o solo o topo da camada e lixo que for sendo acabada, deverá ser executada 

diariamente um a camada de cobertura com material arenoso na espessura máxima de 20 

cm, existente na própria área  do aterro. Nos períodos chuvosos (fevereiro a abril) pode-se 

utilizar como material de cobertura um material areno siltoso, se necessário, com a 

finalidade de facilitar a operação. 

 A espessura de recobrimento com solo deverá ser de 60 cm nas áreas da célula onde 

a superfície ficará exposta permanentemente, nas camadas de cobertura final (bermas e 

taludes definitivos). 

 Em épocas de estiagem deverá ser feito o recobrimento periódico da camada de 

cobertura com água (caminhão pipa), evitar o ressecamento excessivo do solo. 

 

6.5.4.1. EXECUÇÃO DE PROTEÇÃO DE TALUDES – COBERTURA VEGETAL 

(GRAMA)  

 

 Nos taludes de lixo onde a disposição já se encerrou, e que estejam já na 

conformação (posição, largura, declividade, etc) e cotas definitivas, e já dotados da 

cobertura argilosa de 60 cm, deverá ser feita de imediato à plantação das gramíneas, 

visando preservar os taludes, tendo-se o cuidado de antes da plantação da grama aplicar 

uma camada de 10 cm de terra vegetal. 
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Figura 113 - Manutenção da vegetação do aterro sanitário. 

 

Fonte: QLS, 2019  

 

 

 

6.5.4.2. DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS A SEREM CONTROLADOS – 

ZELDORIA DO ATERRO SANITÁRIO 

 

 Disposição de lixo em rampa, compactação de lixo em rampa; 

 Cobertura de lixo com solo; confecção de acessos principais e secundários; 

 Corte de terra; 

 Carregamento de terra; 

 Transporte de terra; 

 Abertura de drenos; 

 Fechamentos de drenos; 

 Confecção de drenos de gás e execução de aterros; 

 Manutenção de taludes; 

 Carregamento de tubos, pedras, etc. 

 

6.6. SISTEMA VIÁRIO  
As vias de acesso serão destinadas ao trânsito de equipamentos e veículos em 

operação, de modo a assegurar o acesso seguro às áreas de disposição de lixo e a 

interligação entre todas as outras unidades existentes no aterro sanitário sob quaisquer 

condições climáticas. A via principal circundará toda extensão do terreno e dará acesso às 

vias secundárias que, por sua vez, serão utilizadas para o acesso direto às áreas de 

descarrego de lixo e das jazidas de solo. 
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As vias secundárias serão construídas conforme plano de operação do aterro, 

podendo ser substituídas e modificadas em função dessa operação. Essas vias não serão 

dimensionadas pelos métodos tradicionais, por se tratarem de vias provisórias e que terão 

o lixo como subleito do pavimento.  

Recomenda-se, portanto, que após o corte e regularização da camada de lixo seja 

executada uma camada de solo misturada com pedra “rachinha” compactada com 40 cm 

de espessura, apenas para garantir as condições de tráfego da via.  

É importante ressaltar que a declividade longitudinal da via não deverá ser superior 

a 10 % e a largura da pista terá, no mínimo, 8 m, sendo 7 m para faixa de rolamento (3,5 m 

por sentido) e 1 m para drenagem pluvial (0,5 m em cada lateral). A extensão total da via 

primária (principal) prevista em projeto é de cerca de 2.520 m, sendo esta a via principal de 

contorno do aterro sanitário.  

Toda a via, principal, terá um sistema de manutenção visando, principalmente, 

manter as características de largura, declividade longitudinal e transversal da via, 

pavimentação e drenagem existentes, quando da implantação da mesma. Estas vias 

principais e secundarias poderão ser utilizados macadames hidráulicos e resíduos da 

construção civil para reforço da via, em toda sua operação. As vias de operação chamadas 

de secundárias, irão sendo abertas a medida que a operação do aterro for avançando e 

serão definidas pelo engenheiro de operação. 

Todas as vias, a principal de contorno e as secundárias de operação as células, 

terão um sistema de manutenção visando, principalmente, manter as características de 

largura, declividade longitudinal e transversal da via, pavimentação e drenagem existentes, 

quando da implantação da mesma. Estas vias principais e secundarias poderão ser 

utilizados macadames hidráulicos e resíduos da construção civil para reforço da via, em 

toda sua operação. 

 

 

 

6.6.1. LOCAÇÃO DA VIA PRINCIPAL DE ENTRADA AO ATERRO SANITÁRIO DE SÃO 

JOSÉ DO BONFIM – PB  
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A via principal de contorno terá uma extensão total de aproximadamente 2.250 m. 

Desta maneira, esta via terá um único trecho que contorna a implantaçao a saber: o que 

vem da entrada do empreendimento e contorna as lagoas de chorume e retornam a 

entrada do empreendimento. A via de contorno apresenta as características do terreno 

natural e os trechos da via principal que necessitam de correção topográfica para se 

enquadrar nos limites superiores de declividade longitudinal e transversal adotados no 

projeto, conforme Planta 09.01.  

No projeto de lançamento da via, determinar-se-á um volume de corte e de aterro 

que com seu balanço de terra caso positivo servirá para a cobertura diária das células de 

lixo. 

 

6.6.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA NAS VIAS INTERNAS  

A via principal deverá seguir o traçado do terreno natural, na maior parte de sua 

extensão. Inevitavelmente, cortes e aterros deverão ser procedidos para evitar declividades 

longitudinais e transversais da pista superiores a 8 % e 3 %, respectivamente. A Figura 114 

mostra a formatação da via no terreno natural e nos locais onde serão procedidos cortes. 

 

Figura 114 - Croqui ilustrativo da pista sob diferentes condições topográficas, no Aterro Sanitário de São José 

do Bonfim – PB  

 

Fonte: ECOSAM, 2018 

 

 O volume estimado de cortes e aterros para regularização do subleito das vias 

principal e internas (secundarias) está apresentado na Tabela 11. No anexo encontram-se os 
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cálculos destes volumes por cada rua, mostrando os cortes e aterros determinados, no 

Autodesk, Civil 3D. 

 

Tabela 11 - Volumes estimados de cortes e aterros - Aterro Sanitário de São José do Bonfim– PB 

 
Estacas Corte (m3) Aterro (m3) 

Via de acesso principal de contorno do ASSJB  8.410,50 18.152,08 

Vias secundarias de operação do ASSJB 3.245,90 845,40 

TOTAL        11.656,40 m3 18.997,80 m3 

Estacas Corte (m3) Aterro (m3) 

Fonte: ECOSAM, 2020. 
 
 

6.6.3. PROJETO GEOMÉTRICO DAS VIAS  

 

É importante ressaltar que o excedente do material escavado nesta etapa deverá 

ser utilizado tanto para execução das camadas de solo das vias principais e secundárias do 

aterro quanto para cobertura definitiva dos resíduos.  

Estima-se que o volume de solo compactado para execução da via principal de 

contorno seja de 23.597,70 m3, já considerando o fator de empolamento de 30 %. O volume 

de déficit aqui será de 12.664,05 m3, que será usado do volume de escavação do 

empreendimento, durante a operação do aterro sanitário, tendo, portanto, balanço de 

massa de solo ideal, para aterros sanitários, pois existe sobra de solos das escavações dos 

platôs de operações. 

 

6.6.4. PROJETO GEOMÉTRICO DAS VIAS INTERNAS E EXTERNA  

 

O projeto geométrico das vias esta apresentado na Figura 115, aqui composto pelo 

conjunto de vias internas principais (de contorno) e secundarias, que darão suporte 

operacional e logístico durante toda vida útil do empreendimento. 
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Figura 115 - Sistema viário interno do aterro sanitário de São José do Bonfim – PB  

 

Fonte: ECOSAM, 2020  

 

 

 

6.7. UNIDADES DE APOIO OPERACIONAIS DO ATERRO SANITÁRIO  
 

6.7.1. SISTEMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA  

 
As unidades de apoio são componentes do projeto que dizem respeito à segurança, 

ao controle, a manutenção, ao estoque de materiais, ou seja, a todas as instalações que 

apoiarão a atividade fim de destinação final dos resíduos em toda sua fase operacional e de 

controle no CTR de São José do Bonfim – PB. 

 

6.7.2.  SISTEMA DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA DO ATERRO SANITÁRIO  

Como unidades de proteção e segurança do aterro serão implantadas cerca em 

quase todo perímetro e muro em alvenaria na parte frontal, ou seja, na entrada do aterro 

sanitário. O muro em alvenaria será implantado na entrada da guarita principal, afastando-

se 70 m para o lado direito da entrada e 100 m para o lado esquerdo da entrada, totalizando 

170 m com 2,50 m de altura.   

O muro de alvenaria a ser construído será assentado sobre fundação em pedra 

calcária (concreto ciclópico) nas dimensões (0,50 m x 0,25 m x 0,25 m) e traço 1: 3: 5 

(cimento, areia grossa, pedra calcária). 
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A alvenaria do muro será em tijolo cerâmico de ½ vez assentados com argamassa 

no traço 1:2:3, chapiscados no traço 1:4 (cimento e areia) dos dois lados e com reboco no 

traço 1:2:3, com cimento, areia e cal em faixa principal para detalhes. A alvenaria terá uma 

altura de 2,50 m de altura e será executado conforme o projeto executivo e as normas 

técnicas vigentes. 

 

6.7.3. CERCA DE PROTEÇÃO  

 

A cerca a ser construída terá estacas de concreto com ponta virada e 2,60 m de 

comprimento, espaçada a cada 2,50 m e assentadas sobre fundação em pedra calcária 

(concreto ciclópico) nas dimensões (0,50 m x 0,25 m x 0,25 m) e traço 1:3:5 (cimento, areia 

grossa, pedra calcária).         

No local a onde haja esquina na cerca, será necessária a colocação de uma estaca de 

reforço junto à que fica na esquina. 

A cerca terá 8 fiadas de arame farpado nacional galvanizado ou arame liso e fixado 

nas estacas usando arame galvanizado nº 16 BWG, contadas a partir da mureta em 

alvenaria de ½ vez, com 60 cm de altura da cota do terreno.  

A mureta de alvenaria em ½ vez a ser construída entre as estacas será em tijolo de 8 

furos assentados no traço 1:8 (cimento e areia), sobre uma fundação em concreto ciclópico 

nas dimensões (0,10 m x 0,25 m) e traço 1:3:5 (cimento, areia grossa e pedra calcária) com 

revestimento nos dois lados em chapisco no traço 1:4 (cimento e areia grossa) A cada 80 m 

de distância a partir da entrada principal será deixado um corredor de fauna, para permitir a 

passagem da fauna local à área.  

Os muros de estacas pré-moldadas de concreto têm a vantagem de ser um 

elemento de vida útil prolongada, de grande praticidade e flexibilidade para alterações em 

seu lay-out.  Os mesmos serão compostos por dois tipos de peças pré-moldadas: estacas 

(mourões) e suportes. 

O muro em alvenaria terá uma extensão total 170 m, sendo setenta metros para um 

lado e 100 para o outro da entrada principal e terá uma área construída de 425,00 m2 e a 

cerca em estacas pré-moldada terá uma extensão de aproximadamente 2.350,10 m. A 
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principal finalidade deste elemento é impedir o acesso de pessoas não autorizadas, veículos 

e animais, ao interior do aterro sanitário. 

Estes detalhes estão mostrados na Planta 17.01. 

 

6.7.4. REDE DE ILUMINAÇÃO  

 

Uma rede de iluminação com posteamento em concreto pré-moldado foi concebida 

em toda extensão da via principal do aterro, de forma a permitir o trânsito seguro de 

caminhões e tratores e a boa operação do aterro no período noturno. É importante 

ressaltar que as vias secundárias e as áreas de descarrego de resíduos deverão contar com 

um sistema de iluminação móvel (refletores), permitindo, assim, alterações no seu traçado 

em função do plano de avanço do aterro sanitário. Vale lembrar que a iluminação do aterro 

também é de grande importância para a vigilância e o patrulhamento noturno da área. 

O dimensionamento da rede foi determinado a partir das normas técnicas e 

manuais de iluminação pública de empresas estaduais de energia elétrica, no caso a 

Energisa Paraíba. 

 

6.7.5. PORTARIA  

A portaria que será implantada no CTR será para permitir o controle de entrada das 

pessoas e veículos ao empreendimento. Constará de uma edificação composta por uma 

sala de operação da balança, uma sala para controle administrativo e um banheiro para 

atender aos porteiros e fiscais de pesagem e uma balança rodoviária eletrônica, que será 

discriminada no item 4.7.6. 

 

6.7.6. BALANÇAS DE ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS E CAMINHÕES DE 

TRANSPORTE DE RSU  

 
Será implantada uma balança rodoviária eletrônica, para pesagem de entrada dos 

resíduos sólidos e para pesagem na saída dos veículos, após o descarregamento, sendo 

uma balança com duas plataformas. 
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A balança deverá ser aferida a cada seis meses, pelo órgão responsável – INMETRO, 

para preservar a constância nas pesagens com pesos reais de resíduos. 

A balança terá capacidades de carga de 60 toneladas para o recebimento de 

resíduos (lixo + veiculo) e para a pesagem de saída do veículo já vazio, já se considerando 

futuras estações de transbordo que poderão ser implantadas em um futuro próximo, a 

depender de estudos e planejamentos para atender a melhorias do sistema. A Figura 116 

mostra uma balanca eletrônica em aterro sanitário.  

 

Figura 116 - Balanca eletrônica para aterro sanitário 

 

Fonte: ECOSAM, 2016 (Figura ilustrativa) 

 

A balança eletrônica rodoviária terá as seguintes especificações: 

 

PESAGEM DOS VEÍCULOS 

 

 Capacidade: 60.000 kg. 

 Divisões de leitura: 10 kg 

 Dimensões da plataforma de pesagem: 9 x 3 m. 

 Plataforma de pesagem: cobertura de concreto 

 Instalação: totalmente sobre o piso 
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 Sistema de leitura: indicador digital, com auto diagnóstico indicando qualquer eventual 

problema técnico antes que gere pesagens erradas. 

 Sistema de impressão: impressora de tíquetes em papel liso, formulários contínuos, 

fichas ou formulários pré-impressos. 

 Sistema gerenciador: permite o total controle de todos os veículos que entrarem e 

saírem da Prefeitura através da balança rodoviária. 

 Proteção: total, contra sobre e sub tensões. 

 Comunicação: saída de dados compatível para interligação c/ computador 

 Célula de carga: 06 (seis) células de carga 

 Alimentação: 110 / 220 V. 

 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GERAIS 

 Totalmente eletrônica e livre de quaisquer componentes mecânicos móveis. 

 Fabricada com materiais normatizados e com controle de qualidade obrigatório e de 

procedência certificada dentro de normas internacionalmente aceitas e reconhecidas. 

 Ponte de pesagem apoiada diretamente sobre células de carga. 

 Pista de rolagem do veículo em concreto armado.  

 Não possui sistema redutor mecânico, consequentemente não possui cutelos e coxins. 

 Sistema de Leitura por Indicador Digital. 

 Sistema de impressão por impressora de impacto, 80 colunas de tíquetes, formulários 

e/ou relatórios. 

 Sistema de gerenciamento por controlador eletrônico de operações. 

 Sistema de informações controlado por Microcomputador.  
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6.7.7. UNIDADE ADMINISTRATIVA E GERENCIAL DO ASSJB 

Consistirá na implantação de uma unidade administrativa para apoio gerencial às 

atividades do aterro sanitário. Constará de uma edificação composta por uma sala 

gerencial, duas salas administrativas, uma sala para engenharia e um conjunto de 

banheiros, masculino e feminino. As salas administrativas serão utilizadas para o controle 

administrativo e as salas de engenharia para o controle de projeto e pela fiscalização. Esta 

unidade contará com acessibilidade, sendo o primeiro aterro sanitário da região do sertão 

paraibano a usar integralmente a acessibilidade a seus usuários. Esta unidade será 

proveniente de uma reforma de uma residência já existente na área do empreendimento, 

onde se atenderá a NBR 13.896/1997 que relata a implantação e inicio da operação com o 

menor impacto ambiental possível. Neste sentido temos impactos ambientais e 

econômicos em menores proporções que se fossemos implantar uma unidade nova. A 

Figura 117 mostra esta unidade de forma ilustrativa. 

 

Figura 117 - Unidade administrativa e gerencial do aterro sanitário de São José do Bonfim - PB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 ( Figura meramente ilustrativa ) 
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6.7.8. UNIDADE DE MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS  

Será construído um galpão modulado e pré-fabricado para suporte a manutenção 

das máquinas e equipamentos do empreendimento, tais como: tratores de esteira e 

compactadores, pás carregadeiras, motoniveladoras, escavadeiras, caçambas basculantes. 

Esta unidade será utilizada para controle administrativo e gerencial do aterro até o 2o ano. 

Inicialmente será construída com apenas dois módulos pré-moldados para compor a 

unidade, conforme Figura 117. 

Esse galpão contará com uma sala de controle para almoxarifado, sala gerencial e 

um conjunto de banheiros, masculino e  o galpão para manutenção de máquinas e 

equipamentos. A Figura 118 mostra uma unidade de manutenção de máquinas e 

equipamentos. 

 

Figura 118 - Unidade de maquinas e equipamentos do aterro sanitário de São José do Bonfim - PB. 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 ( Figura meramente ilustrativa)  
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6.7.9. UNIDADE DE LAVAGEM E LIMPEZA  

Será implantado um dique, a ser utilizado nos processos de lavagem e lubrificação 

das máquinas e equipamentos existentes no empreendimento e um dique para veículos 

menores, como caçambas basculantes e veículos de fiscalização. Este conjunto de lavagem 

será dotado com caixas de areia, caixas de óleo, etc. As águas de lavagem somente serão 

encaminhadas ao corpo receptor após atendimento à legislação pertinente.  O óleo usado 

será encaminhado para reciclagem em empresas especializadas. Poderá também ser 

utilizado um caminhão comboio para apoio ao abastecimento e lubrificação das máquinas e 

equipamentos não gerando resíduos no aterro, sendo todos acumulados e encaminhados a 

reciclagem. 

Figura 119 – Dique de Lavagem 

 

Fonte: Ecosam, 2018 

 

6.7.10. LABORATÓRIO DE CONTROLE AMBIENTAL  

 

Trata-se da edificação que será construída próximo ao galpão de manutenção de 

maquinas e equipamentos e próximo a balança eletrônica de pesagens de residuos 

necessária ao bom funcionamento do controle ambiental do empreendimento. Esta 

instalação somente será implementada com a operação das células de Resíduos Industriais 
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(RI) e também as análises laboratoriais poderão ser terceirizadas, a ser definda no inicio da 

operação da Unidade de RI. A Figura 120 mostra este laboratório: 

Figura 120 – Laboratório de Controle Ambiental 

 

Fonte: SENAI – RJ 

 

6.7.11. GUARITAS DE CONTROLE E SEGURANÇA 

 

As guaritas de segurança do Aterro Sanitário de São José do Bonfim – PB serão 

confeccionadas em fibra de vidro e ficarão suspensas num pórtico metálico de 3 m de 

altura. A cabine terá dimensões de 1,0 m x 1,0 m (base) e 2,20 m (altura). O acesso à cabine 

será feito por uma única porta. Existirão 4 janelas panorâmicas, sendo uma em guilhotina.  

Um conjunto pórtico-cabine será utilizado no início do acesso para a área do aterro 

sanitário. A Figura 121 apresenta um modelo de guarita que será utilizada no aterro 

sanitário de São José do Bonfim – PB. 
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Figura 121 - Guarita em Fibra de Vidro 

 

FONTE : Karmod, 2019 (ilustrativa) 

 

 A Guarita principal de controle de pesagem de resíduos sera instalada para se obter 

maior controle na entrada dos resíduos gerados pelos municípios e por outros geradores. A 

Figura 122 mostra esta unidade. 

 

Figura 122 - Unidade de controle de pesagem de resíduos do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM,2018  

 

6.7.12. TORRE DE INSPEÇÃO  

 

Uma torre de inspeção móvel será concebida para servir como ponto de controle 

(inspeção) de todas as operações realizadas nas unidades do aterro sanitário de São José do 

Bonfim - PB. Esta torre tem uma altura útil de 5 m e poderá ser posicionado tanto próximo 

da área de descarrego quanto na área mais elevada do aterro, onde poderá se instalará um 

mirante. A torre de inspeção será um pórtico metálico com acesso feito por uma escada de 

marinheiro lateral (largura 0.5 m e degraus a cada 0.30 m). Na parte superior do pórtico, 
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será executado apenas uma plataforma metálica de 1,0 m x 1,0 m e um corrimão de 

proteção com altura de 0.90 m. A Figura 123 mostra o mirante de madeira para apoio de 

fiscalização. 

 

Figura 123 - Mirante de fiscalização do aterro sanitário 

 

Fonte: SENAC, MG, 2015. (imagem Ilustrativa)  

 

6.7.13. SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA  

 

 O sistema de abastecimento de águas nas imediações do aterro é feito através de 

poços artesianos e não é atendida pela CONCESSIONÁRIA local, a CAGEPA – Companhia 

de Águas e Esgoto do Estado da Paraíba, com distribuição de agua tratada.  

 Assim o empreendimento será atendido por poço artesiano de abastecimento que 

atenderá as unidades gerenciais e administrativas, a unidade de manutenção de máquinas 

e equipamentos, a guarita e o laboratório de controle ambiental. 
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Figura 124 - Poço artesiano – meramente ilustrativa 

 

Fonte : ECOSAM, 2020. 

 

Deverá ser feito também coletas de amostras de águas para ensaios físico-químicos 

e bacteriológicos, após um bombeamento mínimo de 3 horas, no caso para as primeiras 

análises. As amostras deverão ser coletadas conforme as normas vigentes. Os resultados 

das análises deverão ser interpretados e corrigidos se necessário. Os relatórios técnicos 

deverão indicar as possíveis correções no tratamento de forma a garantir uma qualidade de 

água a população assistida. 

 

6.7.14. SISTEMA DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA  

O sistema de fornecimento de energia elétrica da cidade de São José do Bonfim  é 

realizado através da Concessionaria local, a Energisa Paraíba. 

Na área específica do empreendimento tem rede de energia, necessitando-se 

apenas a extensão de um ramal trifásico de distribuição até a área. 

A Concessionária local deverá fornecer energia elétrica de qualidade para o 

empreendimento, já que se trata de unidade industrial para os padrões da concessionária. 
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6.8.  EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA UTILIZADOS NA OPERAÇÃO DO ATERRO 
SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM – PB    

 Será apresentado abaixo o dimensionamento de pessoal (mão-de-obra) e de 

equipamentos necessários a uma boa operação e controle administrativo do novo aterro 

sanitário de São José do Bonfim – PB. 

 Os equipamentos operacionais do aterro sanitário foram dimensionados para uma 

taxa de rendimento de 80 t/h para operar as 420 t/dia, com operação de até 06 horas/dia. 

 

6.8.1. TRATOR ESTEIRA D6 – E COM LÂMINA  

 Este equipamento e um dos principais a serem utilizados na operação das células de 

resíduos, pois confere o espalhamento e a compactação dos resíduos sobre a célula de tal 

forma que se consiga uma compactação eficiente na operação. 

 Tal equipamento será utilizado nas seguintes atividades: 

 Espalhamento, compactação e cobertura de lixo com solo. 

 Para o volume de resíduos dispostos diariamente em sua capacidade instalada 

máxima será necessário o uso de 02 (dois) tratores de esteiras tipo D6-T ou similar 

em sua capacidade máxima de operação, sempre tendo a opção de um reserva. Este 

dimensionamento será inicialmente utilizado um trator de esteiras, para a operação 

da instalação e a medida em que a demanda for originada, esta será suprida. 

  

 A tecnologia usada no equipamento deve atuar no ponto de combustão a fim de 

otimizar a performance do motor e oferecer baixos níveis de emissões. Aliado ao divisor de 

torque e à transmissão deve proporcionar anos de serviços eficientes e confiáveis. 

 Projetado para oferecer conforto, conveniência e produtividade. Os controles da 

máquina e as informações vitais devem estar fáceis de visualização - nas “pontas dos 

dedos” do operador. A visibilidade deve ser clara das áreas de trabalho frontal e traseira.  

 Deve ter um eficiente sistema de roda motriz elevada que ofereça isolamento dos 

comandos finais contra impactos. O material rodante suspenso deve oferecer maior área de 

contato da esteira com o solo para aumentar a tração e diminuir o deslize das sapatas. Com 

o amortecimento de impacto, obtém-se um percurso mais suave e a máquina terá maior 

vida útil. 
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 O chassi principal deve ser resistente, forte e durável. Seções inteiramente em caixa, 

fundidos de aço e seções de laminação contínua devem oferecer um suporte durável ao 

material rodante suspenso, aos comandos finais elevados e outros componentes do chassi. 

 A transmissão eletrônica de mudanças de marchas, deve ser eficiente e ter um 

sistema de direção diferencial e os comandos finais planetários duráveis, devem oferecer 

transferência de força e maior vida útil, aumentando ao máximo a produtividade. 

 O Arranjo para Aterro Sanitário deve ser projetado e comprovado no campo para 

satisfazer de forma mais eficiente às exigências da aplicação em aterros sanitários que 

demandam grandes esforços mecânicos. Segue abaixo a Figura 125 deste equipamento, 

para melhor visualização. 

 

Figura 125 - Trator de Esteiras D6 T 

 

Fonte: Caterpillar, 2018 ( Imagem ilustrativa ) 

 

6.8.2. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA TIPO POCKLAIN – USO EVENTUAL  

 
 Para a operação deste empreendimento será de extrema necessidade o uso de uma 

escavadeira hidráulica sobre esteiras tipo pocklain, pela sua versatilidade na operação do 

aterro sanitário, sendo utilizada, no espalhamento de resíduos nos taludes, na 

geometrização das células de lixo, na escavação de drenos e na conformação final das 

feições das células de RSU, etc. Tal equipamento será usado eventualmente em algumas 

operações, quando da necessidade operacional. 

 Este equipamento deve ter no mínimo as seguintes características técnicas: 

 A tecnologia usada no equipamento quando usado deve atuar sobre o ponto de 

combustão para otimizar o desempenho do motor e proporcionar baixas emissões de 

exaustão.  
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 O sistema hidráulico otimizado deve ser projetado para proporcionar confiabilidade 

e facilidade de controle notável.  

 A estação do operador deve proporcionar espaço máximo, visibilidade mais ampla e 

acesso fácil aos interruptores. Tudo isso garante o ambiente de trabalho mais confortável 

possível para o operador.  

 Muitas opções de lanças e braços de escavação estão disponíveis, oferecendo uma 

ampla gama de configurações, adequadas para uma grande variedade de aplicações.  

 O material rodante da escavadeira projetado pela deve ser estável e durável e 

requer pouca manutenção.  

 A tecnologia deve oferecer uma ampla gama de opcionais hidráulicos e ferramentas 

de trabalho auxiliares instalados em fábrica. Essa versatilidade melhora o desempenho e o 

gerenciamento do canteiro de obras.  

 A facilidade e a rapidez de manutenção devem ser projetadas com intervalos de 

manutenção estendidos, filtragem avançada, acesso conveniente aos filtros e diagnóstico 

eletrônico de fácil compreensão para o aumento de produtividade e a redução dos custos 

de manutenção. Para melhor compreensão veja a Figura 126 que ilustram este 

equipamento. 

 

Figura 126 - Escavadeira Hidráulica sobre esteiras 

 

Fonte: Caterpillar, 2018 (Figura ilustrativa) 

 

6.8.3. MOTONIVELADORA  

 
 Tal equipamento será utilizado nas operações de abertura de vias, de espalhamento 

de solo na fundação do aterro, na execução de drenagem de canais e principalmente na 
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manutenção das vias do aterro sanitário. Será de uso eventual, usado quando da 

necessidade operacional. 

Este equipamento deve ter no mínimo as seguintes características técnicas: 

  As motoniveladoras devem ser dotadas de cabine que proporcione conforto e 

facilidade de uso sem precedentes.  

  O sistema de alavanca de controle deve ser usado par simplificar o treinamento e a 

operação da motoniveladora e reduz o movimento das mãos e dos pulsos, melhorando a 

ergonomia.  

  O Sistema de Transmissão com sistemas integrados de controle eletrônico deve 

proporcionar desempenho confiável e suave com custos de operação reduzidos.  

  O Freio de Compressão trifásico opcional deve permitir velocidades de 

deslocamento mais altas na descida com redução do desgaste dos componentes do freio.  

  O recurso de Flutuação Variável deve permitir que o operador selecione a 

quantidade de força para baixo que a lâmina apresenta quando está em flutuação, 

aumentando a vida da borda cortante.  

  O Sistema de Presença do Operador deve manter o freio de estacionamento 

engatado e os implementos hidráulicos desabilitados até que um operador se sente.  

  O Sistema de Direção Secundária padrão deve engatar automaticamente uma 

bomba hidráulica em caso de queda na pressão da direção. Para melhor compreensão a 

Figura 127 ilustra este equipamento. 

 

Figura 127 - Motoniveladora 

 

Fonte: Caterpillar, 2018 (Figura ilustrativa) 
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6.8.4. PÁ CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA SOBRE PNEUS  

 
 Tal equipamento será utilizado nas operações de carregamento de solo nos 

caminhões basculantes. Tendo em vista tal fato e o volume necessário diariamente, pode-

se dizer que somente 01 pá carregadeira, tipo JCB 4CX, com característica de pá 

carregadeira e retroescavadeira (CASE WA 180), torna-se necessário para este 

empreendimento. 

 Este equipamento deve ter no mínimo as seguintes características técnicas: 

 As Pás-carregadeiras sobre rodas são criadas para proporcionar segurança, 

durabilidade, confiabilidade, facilidade de manutenção e máximo desempenho para o 

mínimo tempo de parada e produção otimizada no aterro sanitário em suas operações, 

aumentando a sua produtividade.  

 Projetadas para alcançar as passadas e combinações com chave em caminhões de 

estrada e fora de estrada.  

 Um projeto de estrutura otimizada para maior confiabilidade, durabilidade, vários 

condicionamentos e maior vida útil dos componentes.  

 Cabines projetadas ergonomicamente com controles de baixo esforço e visibilidade 

de primeira linha para a caçamba ou o funil do caminhão.  

 Recursos de segurança que protegem as pessoas que trabalham dentro e ao redor 

das máquinas.  

 Recursos de manutenção importantes projetados para a facilidade do serviço de 

verificações  

 diárias, intervalos de serviço prolongados e a redução dos custos de propriedade e 

de operação. 

 Este equipamento deve oferecer maior produtividade, segurança melhorada e 

conforto do operador melhorado para as suas aplicações de escavação mais difíceis, 

otimizando assim a operação do aterro sanitário. Para melhor compreensão a Figura 128 

ilustra este equipamento. 
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Figura 128 - Escavadeira sobre Rodas 

 

Fonte: Caterpillar, 2018 (Figura ilustrativa) 

 

6.8.5. CAMINHÃO PIPA  

 Este equipamento será utilizado nas operações de umedecimento das camadas a 

serem compactadas nas camadas de fundação do aterro sanitário e das vias de acesso do 

mesmo. Serve também para controle de umidade quando necessário. 

 São usados no transporte de água, em terraplanagem são munidos de um registro e 

uma barra de aspersão, que permite a regulagem da vazão. Esta, conjugada à velocidade 

do veículo, permite que, com razoável precisão, seja espalhada no solo a quantidade de 

água necessária para colocá-lo na umidade desejada.    

 Usos: umidificação ou umedecimento de aterros antes de compactação, controle de 

poeira no ambiente de trabalho, transporte de água. A Figura 129 ilustra este caminhão 

pipa para melhor visualização. 
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Figura 129 - Caminhão pipa 

 

Fonte: JS Ambiental, 2019 (Figura ilustrativa) 

 

6.8.6. CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 m3   

 Os volumes de solo necessários para a cobertura de lixo implicam na necessidade de 

02 caminhões basculantes 10 m³ de capacidade. Estes caminhões serão usados para a carga 

e transporte de material para a cobertura diária, intermediária e final do aterro sanitário 

bem como para as atividades de manutenção das vias existentes e para a execução da 

drenagem de fundação do aterro e drenagem pluvial, entre outras.  A Figura 130 ilustra 

este caminhão basculante para melhor visualização. 
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Figura 130 - Caminhão Basculante 

 

Fonte: Ford, 2018 (Figura ilustrativa) 

 

6.8.7. CAMINHÃO COMBOIO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO  

 Este equipamento é de importância fundamental para a regularidade das operações 

com os equipamentos existentes no aterro sanitário de São José do Bonfim e deve conter 

no mínimo as seguintes características: 

 Reservatórios pressurizados para lubrificantes; 

 Tanque para diesel em chapa 3/16”; 

 Acionamento das bombas de água, diesel e compressor através de sistema 

hidráulico comandado por alavancas; 

 Conjunto de graxa acompanha sempre 02 propulsoras COBEL com garantia de 12 

meses e reposição em caso de defeito 

 Para melhor compreensão veja a Figura 131 que ilustra este equipamento. 
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Figura 131 - Veículo de abastecimento e Lubrificação 

 

Fonte: CCR 500, 2019 (Figura ilustrativa) 

 

6.8.8. CAMINHONETE TRAÇÃO 4X4 UTILITÁRIO  

 Este veículo serve para as atividades de fiscalização dos serviços executados no 

aterro sanitário e é de extrema importância que seja um veículo com tração 4x4, pois em 

dias de chuva este dispositivo deve ser bastante utilizado de forma a garantir todo o 

controle operacional do empreendimento. A escolha do veículo será por conta da 

concessionária, sendo importante que seja 4x4, para uso em períodos chuvosos. A Figura 

132 ilustra melhor ilustra este veículo (apenas ilustrativo). 

 

Figura 132 - Veículo de Fiscalização 4x4 

 

Fonte: Toyota, 2018 (Figura ilustrativa) 
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6.8.9. BALANÇA RODOVIÁRIA  

 

 Será necessária a instalação de uma balança rodoviária eletrônica, para o controle 

de pesagem de entrada e de saída de veículos/equipamentos, já descritos anteriormente no 

item 5.7.6. A Figura 133 ilustra melhor este equipamento. 

 

Figura 133 - Balança rodoviária eletrônica 

 

Fonte: ECOSAM, 2014 (Figura ilustrativa) 

 

6.8.10. BOMBA DE DRENAGEM  

 Como suporte a operação do empreendimento será necessário um sistema de 

bombas para drenagens em eventuais necessidades. A Figura 134 ilustra melhor este 

equipamento. 

Figura 134 - Bomba para drenagem de líquidos agressivos – Chorume e Lixiviado 

 

Fonte: Scheidner, 2018 (Figura ilustrativa). 
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6.8.11. SINALIZAÇÃO  

 Para que se organize o fluxo de veículos e equipamentos no CTR, deverão ser 

previstas placas de sinalização que serão afixadas interna e extremamente ao 

empreendimento, as quais são classificadas em duas categorias: Placas de regulamentação 

e placas de orientação operacional. 

 

6.8.11.1. PLACAS DE REGULAMENTAÇÃO  

 São placas a serem utilizadas nas vias externas de acesso ao aterro, indicando a 

localização do empreendimento, cujas descrições e afixações deverão estar de acordo com 

as normas do órgão de trânsito competente. Inclui-se também nesta categoria a placa de 

licenciamento e operação do empreendimento, a qual deverá ser afixada junto à entrada, 

em local visível. A Figura 135 ilustra esta placa de regulamentação. 

 

Figura 135 - Placa de regulamentação de um Aterro sanitário 

 

Fonte: ASMOC, 2012 (Figura ilustrativa) 

 

6.8.11.2. PLACAS DE ORIENTAÇÃO OPERACIONAL  

 

 São placas que serão usadas internamente, as quais serão do tipo: de localização, de 

direção e de advertência. As placas de localização serão afixadas em todos os sistemas, 

com os respectivos dizeres de identificação como: aterro sanitário, células de resíduos, 

unidade gerencial e administrativa, laboratório de controle ambiental, estação de 

tratamento de lixiviado, mirante, etc.  



 

 234 

 As placas de direção serão afixadas em pontos estratégicos do sistema viário, para 

direcionar o fluxo de veículos às células e outras unidades do aterro. As placas de 

advertência serão afixadas nos acessos e lugares sujeitos a riscos por tráfego pesado ou 

danos estruturais.  A Figura 136 ilustra esta placa de orientação. 

 

Figura 136 - Placas de orientação 

 

 

Fonte: ECOSAM, 2010 (Figuras ilustrativas) 
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6.9. DIMENSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS E MÃO DE OBRA 
 

 Os equipamentos e mão de obra a serem utilizados serão dimensionados de acordo 

com a natureza dos serviços a executar. Também é apresentada uma estimativa de 

utilização mensal para cada equipamento, como pode ser visto na Tabela 12. 

 

Tabela 12 - Dimensionamento de Equipamentos e Mão-de-Obra 

NATUREZA DO SERVIÇO 
EQUIPAMENTO / 

PESSOAL 
UTILIZAÇÃO MENSAL 

USO DO 

EQUIPAMENTO 

Conservação das vias de 

acesso do ASSJB 

01 motoniveladora de 

140 HP 
20 horas Eventual 

Sistema de drenagem 

(líquidos e gases) 

01 pá carregadeira 

retroescavadeira sobre 

pneus JCB 

20 horas Contínuo 

Construção das células de 

tratamento, espalhamento e 

compactação dos resíduos. 

01  trator de Esteira 

01 Pocklain – Esc. 

Hidráulica 

200 horas 

40 horas 

CONTÍNUO 

EVENTUAL 

Recobrimento dos resíduos 
02 caminhões caçamba 

basculante 10 m3 
80 horas / cada CONTÍNUO 

Combustíveis e Lubrificação 
01 Caminhão tipo 

comboio 
Integral EVENTUAL 

Recepção e controle 
01 balança tipo 

rodoviária 
Integral CONTÍNUO 

Controle Operacional 01 eng. civil residente Integral CONTÍNUO 

Administração 

01gerente – engenheiro 

residente 

02 balanceiros 

01 orientador de tráfego 

01 secretária 

Integral  

Segurança e controle 
01 porteiro 

02 vigilantes 
Integral  

Operação de máquinas e 

veículos 

03 operadores 

02 motoristas 

De acordo com os 

horários dos 

equipamentos e 

veículos 

 

Limpeza geral 01 Gari Integral  
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Topografia 
01 Topógrafo 

01 Ajudante 
Semanalmente  

Laboratório 

01 técnico de 

laboratório 

01 auxiliar de serviços 

gerais 

Coleta e Análise – 

UFCG/UFPB 
 

 

OBS – Pessoal administrativo e gerencial   - 02 

            Pessoal de apoio operacional                - 08 

            Motoristas – uso esporádico                  - 02 

            Visitantes                                                        - 03 

            Ajudantes de manutencao                      - 02 

             Eventuais                                                       - 01 

TOTAL DE PESSOAS/DIA                                    - 18 

Um total de no máximo 12 pessoas trabalharão por dia no ASSJB, pois existe 

revezamento em seus turnos de serviços e incluindo todo o pessoal para uso de até 18 

pessoas/dia. 

 

6.10. PLANO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL  
 

 A Lei 6.938/81, regulamentada pelo Decreto 99.274/90, criou através do artigo 9º, os 

instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente. Através do inciso I, do 

estabelecimento de padrões de qualidade ambiental, o monitoramento ambiental passa a 

ser um elemento essencial. A Lei Federal 12.305/2010 que instituiu a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, em seu capítulo III e inciso V dos instrumentos da política, reforça a 

essencialidade do monitoramento ambiental para os resíduos sólidos. Entende-se por 

monitoramento ambiental como 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). As variáveis sociais, econômicas e institucionais também são incluídas, por 

exercerem influências sobre o meio ambiente. 
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 O monitoramento ambiental é um instrumento de controle e avaliação. Serve para 

conhecer o estado e as tendências qualitativas e quantitativas dos recursos naturais e as 

influências exercidas pelas atividades humanas e por fatores naturais sobre o meio 

ambiente. Desta forma, subsidia medidas de planejamento, controle, recuperação, 

preservação e conservação do ambiente em estudo, bem como auxilia na definição das 

políticas ambientais. 

 Reflete a relação de ações antrópicas e fatores naturais sobre o meio ambiente, bem 

como o resultado da atuação das instituições por meio de planos, programas, projetos, 

instrumentos legais e financeiros capazes de manter as condições ideais dos recursos 

naturais (equilíbrio ecológico) ou recuperar áreas e sistemas específicos. Envolve ações 

voltadas para a avaliação de alterações do meio físico direto (lençol freático, águas 

superficiais, solos, atmosfera) e antrópico. 

 Estas alterações são medidas para fins de comparação com critérios ambientais já 

estabelecidos de forma absoluta, ou de forma relativa, em função de padrões particulares, 

determinados pelos órgãos ambientais para cada aterro e localidade. 

 O monitoramento mais comum, objetivo, prático e obrigatório, a ser efetuado, é o 

da qualidade de águas subterrâneas e superficiais, tendo em vista grande carga poluidora 

do efluente líquido de aterros sanitários, o lixiviado, onde dentre vários outros parâmetros, 

apresenta elevados valores de DBO, DQO e nitrogênio amoniacal, além de metais, que são 

particularmente danosos à saúde humana. Este monitoramento visa, também, avaliar a 

eficiência de todo o sistema de proteção de fundo com impermeabilizações e de drenagem 

desses líquidos. 

 Monitoramentos da qualidade do ar (odor e concentração de gases) também 

deverão procedidos. Demais influências sobre o meio ambiente, tais como a proliferação de 

vetores (moscas, ratos, etc.), poeira e o carreamento de detritos pelo vento serão 

monitorados visualmente por equipes especializadas da operação do aterro, mas também 

associadas a uma “fiscalização” exercida pela população na área de influência do 

empreendimento. 

 



 

 238 

6.10.1. MONITORAMENTO DAS ÁGUAS SUPERFICIAIS E POSSÍVEIS LENÇÓIS 

FREÁTICOS  

 O monitoramento ambiental das águas superficiais e possíveis lençóis freáticos 

existentes na região do Aterro Sanitário será desenvolvido a partir da coleta de amostras 

das águas para a realização de análises físico-químicas e microbiológicas para verificar 

possíveis contaminações geradas pela operação do aterro.  

 Em relação aos possíveis lençóis freáticos existentes na região, serão implantados 3 

poços de monitoramento de águas subterrâneas localizados no entorno do aterro (PMS-1 

ao PMS-3), em todas direções, podendo também identificar possíveis escoamentos do 

lixiviado pelo solo e cristalino. Ressalta-se que estes poços (pelo menos 2) serão 

implantados antes da implantação do aterro, onde serão coletadas amostras de água nos 

períodos de déficit e excedente hídrico, com a finalidade de obtenção de detectar possíveis 

influências do sistema de disposição. Estes poços serão executados em conformidade da 

NBR 13.895/97 (Construção de Poços de Monitoramento e Amostragem: procedimento). 

Os detalhes da instrumentação encontram-se na Planta nº 11.01 a 11.02, localizados 

seguindo orientações presentes na Planta nº 11.03  (Layout da Instrumentação). A 

profundidade de cada poço será obtida em função da possível escavação em cada ponto, 

uma vez que a região tem como composição geológica favorável a esta implantação. 

 A NBR 13896/97 (Aterros de Resíduos não-perigosos: critérios para projeto, 

implantação e operação) recomenda que a análise de todos os parâmetros a serem 

monitorados seja realizada pelo menos quatro vezes ao ano, em cada poço, durante o 

período de vida ativa do sistema. 

 Ressalta-se que alguns cuidados devem ser tomados durante a coleta de amostras 

de águas superficiais. São eles:  

 As amostras coletadas não devem possuir partículas grandes, ou detritos, ou folhas; 

 No geral, devem ser amostrados cerca de 5 litros da água, acondicionados em 

bambonas plásticas previamente esterilizadas para as análises físico-químicas, e, cerca de 

200 mililitros para os ensaios microbiológicos, acondicionadas em recipientes de vidro, 

previamente esterilizados. Após a amostragem, os frascos devem ser colocados em banho 

de gelo a uma temperatura aproximada de 4ºC. 
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 O plano de monitoramento proposto consiste na determinação dos parâmetros a 

serem analisados in situ e em laboratório. Ressalta-se que a seleção dos pontos de coleta 

de amostras deverá atender as seguintes condições: 

 Os pontos deverão representar o material que se deseja caracterizar, evitando a 

existência de contribuições não desejadas; 

 Os locais deverão ser de fácil acesso e preencher as exigências referentes à 

segurança e saúde ocupacional do operador coletor da amostra; 

 Os pontos de coleta deverão ser selecionados em locais que represente uma mistura 

homogênea, evitando-se coletar em pontos de “áreas mortas”, a não ser quando este 

procedimento seja o objetivo da coleta; 

 Coletar a amostra, em quantidade e qualidade representativas das características 

que se pretende determinar; 

 O ponto de coleta deve ser fixado e caracterizado através de marcos de 

identificação; 

 O número de pontos de amostras e frequência de amostragem deve ser fixado em 

função da finalidade do monitoramento e ser suficiente para permitir um estudo 

estatístico; 

 As amostras coletadas devem ser acondicionadas, transportadas e manipuladas 

criteriosamente, de modo que não haja alteração de suas características; 

 Cada amostra deverá ser devidamente identificada e ser coletada em recipiente 

apropriado; 

 Os parâmetros a serem analisados para as águas superficiais e subterrâneas são: 

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). Estas análises deverão ser analisadas através do CONAMA 

357/05 e 397/08 (para águas superficiais) e CONAMA 396/08 para águas subterrâneas. 

 

6.10.2. MONITORAMENTO DO SISTEMA DE TRATAMENTO DE LIXIVIADO  

 O lixiviado, em decorrência de sua composição, é um efluente de elevado potencial 

poluidor, por isso deve ser controlado e monitorado constantemente. O sistema de 
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tratamento de lixiviado através de sistema físico químico e biológico com lodos ativados de 

alta eficiência foi determinado em função da hidrologia da cidade de São José do Bonfim – 

PB, considerando dados do INMET. O monitoramento será realizado mensalmente, através 

da coleta de amostras simples e/ou compostas na lagoa de tratamento de lixiviado, onde a 

técnica de coleta será baseada nas normas da CETESB (1998). A avaliação do lixiviado 

torna-se importante a fim de analisar o nível de biodegradabilidade dos resíduos através da 

relação DBO/DQO, bem como analisar o nível de inibição do tratamento através da 

concentração de cloretos. As Resoluções do CONAMA nº  357/05 e 397/08 e 440/2011 serão 

atendidas. 

 Quanto aos parâmetros a serem analisados no tratamento de lixiviado, tem-se: 

 

 Turbidez 

 O termo turvo é aplicado ao líquido contendo matéria suspensa que interfere na 

passagem da luz ou em que a profundidade visual é restrita. A turbidez pode ser causada 

por uma ampla variedade de materiais suspensos que podem ser orgânicos ou inorgânicos. 

Esta disparidade na natureza dos materiais causadores de turbidez torna impossível 

estabelecerem-se regras rígidas e rápidas para removê-los. 

 A turbidez pode estar associada a compostos tóxicos e organismos patogênicos, 

reduz a penetração da luz, prejudicando a fotossíntese, sendo importante a sua 

determinação. 

 

 Temperatura 

 O controle da temperatura a fim de proporcionar condições favoráveis para as 

reações bioquímicas de remoção de poluentes. Elevações de temperatura aumentam a taxa 

das reações químicas e biológicas, diminuem a solubilidade dos gases (ex: oxigênio 

dissolvido) e aumentam a taxa de transferência de gases (o que pode gerar mau cheiro, no 

caso da liberação de gases com odores desagradáveis). 

 

 Ph 

 O potencial hidrogeniônico (pH) representa a concentração de íons hidrogênio H+ 

(em escala anti-logarítima), dando uma indicação sobre a condição de acidez, neutralidade 

ou alcalinidade do efluente. O pH está relacionado a sólidos e gases dissolvidos. O controle 
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do pH é de extrema importância porque valores afastados da neutralidade afetam 

negativamente o metabolismo dos microrganismos responsáveis pelo tratamento 

biológico do efluente. 

 

 Alcalinidade 

 Alcalinidade é uma medida da capacidade do líquido de neutralizar os ácidos 

(capacidade de resistir às mudanças de pH: capacidade tampão). Os principais constituintes 

da alcalinidade são os bicarbonatos (HCO)-3, carbonatos (CO3)-2 e os hidróxidos (OH)-. 

 É importante determinar a alcalinidade no tratamento de lixiviado, quando há 

evidências de que a redução do pH pode afetar os microrganismos responsáveis pela 

depuração, já que alguns processos oxidativos (como a nitrificação) tendem a consumir 

alcalinidade, a qual, caso atinja baixos teores, pode dar condições a valores reduzidos de 

pH, afetando a própria taxa de crescimento dos microrganismos responsáveis pela 

oxidação. 

 

 Nitrogênio 

 O nitrogênio alterna-se entre várias formas e estados de oxidação, como resultado 

de diversos processos bioquímicos. No meio aquático o nitrogênio pode ser encontrado nas 

seguintes formas: nitrogênio molecular (N2) (escapando para a atmosfera), nitrogênio 

orgânico (dissolvido e em suspensão), amônia (livre – NH3 e ionizada – NH4
+), nitrito (NO2

-) 

e nitrato (NO3
-). No lixiviado as formas predominantes são o nitrogênio orgânico e a 

amônia. Estes dois são determinados em laboratório pelo método Kjeldahl, constituindo 

assim o denominado Nitrogênio Total Kjeldahl (NTK). 

 O nitrogênio é um elemento indispensável para o crescimento de microrganismos, 

porém ao atingir corpos d’água em quantidades superiores a permitida causa a 

eutrofização, isto é, crescimento exagerado de organismos aquáticos, que tem como 

consequência o consumo do oxigênio dissolvido do meio. O nitrogênio na forma de nitrato 

está associado a doenças como a metahemoglobinemia (síndrome do bebê azul) e a 

amônia é tóxica aos peixes. O lançamento de efluentes de estações de tratamento para os 

corpos receptores devem seguir os critérios da legislação em vigor. 
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 Fósforo 

 Os dados de fósforo tornam-se mais e mais importante na engenharia ambiental 

prática porque os engenheiros entendem seu significado como primordial nos processos 

vitais. As determinações de fósforo são extremamente importantes na avaliação do 

potencial de produtividade biológica das águas superficiais onde têm sido estabelecidos 

limites nas quantidades de fósforo que podem ser descarregados nos corpos aquáticos 

receptores. Portanto, as determinações de fósforo constituem uma rotina na operação de 

estações de tratamento de efluentes. 

 

 Oxigênio Dissolvido – OD 

 A presença do oxigênio dissolvido é essencial para a sobrevivência dos seres 

aquáticos aeróbios. O OD é o principal parâmetro de caracterização dos efeitos da poluição 

por despejos orgânicos. 

 

 Demanda Bioquímica de Oxigênio – DBO 

 

 A decomposição da matéria orgânica, pelos microrganismos, é a causa de um dos 

principais problemas de poluição de líquidos: o consumo de oxigênio dissolvido (OD) nos 

processos metabólicos de estabilização. O teste de DBO retrata a quantidade de OD 

requerida para estabilizar, através de processos bioquímicos, a matéria orgânica, sendo, 

portanto, uma indicação do potencial do consumo OD e do grau de poluição no efluente.  

 

 Demanda Química de Oxigênio – DQO 

 O teste de DQO é amplamente utilizado como um recurso para medição de 

concentração poluidora de despejos domésticos e industriais. Conjuntamente com o teste 

de DBO, o teste de DQO é útil na indicação de condições tóxicas e de presença substâncias 

orgânicas biologicamente resistentes. 

 

 Sólidos 

 Os sólidos representam toda matéria contida no material líquido. Podem ser 

voláteis ou fixos. Os sólidos voláteis representam uma estimativa da matéria orgânica, 

enquanto que os sólidos não voláteis (fixos) representam a matéria inorgânica ou mineral. 
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Os sólidos sedimentáveis representam a fração dos sólidos orgânicos e inorgânicos que 

sedimentam em 1 hora no cone Imhoff. 

 Os sólidos causam problemas estéticos, abrigam os microrganismos patogênicos, 

propiciando condições ao seu desenvolvimento, afetam o pH, são responsáveis pela 

adsorção de contaminantes, aumentam os depósitos de lodo entre outros. 

 

 Sulfatos 

 Durante o processo de degradação da matéria orgânica, realizado por enzimas 

produzidas pelas bactérias, são liberadas para o meio, partículas orgânicas solubilizadas 

para que possam ser ulteriormente assimiladas pelas células bacterianas. Em seguida 

observa-se a gaseificação desse material solúvel, absorvido pelas células, através de uma 

ação enzimática no interior das próprias bactérias (liberando principalmente gás carbônico, 

metano e gás sulfídrico). Portanto, a presença de teores elevados de sulfetos e sulfatos 

gera um dos maiores inconvenientes que é a formação de gás sulfídrico, que além de cheiro 

repugnante, apresenta uma considerável demanda imediata de DBO. 

 

 Coliformes Totais 

 Os microrganismos desempenham diversas funções de fundamental importância, 

principalmente as relacionadas com a degradação da matéria orgânica, porém também 

podem transmitir doenças. Os coliformes totais são indicadores de contaminação fecal. 

Fora do intestino de animais homeotérmicos, sua capacidade de reprodução é favorecida 

por condições adequadas de matéria orgânica, pH, umidade entre outros. A sua presença 

indica contaminação e a potencialidade de transmitir doenças.  

 

 Metais Pesados 

 Uma grande parte dos micros poluentes inorgânicos são tóxicos. Entre estes, têm 

especial destaque os metais pesados. Vários desses metais se concentram na cadeia 

alimentar, resultando num grande perigo (entre eles alguns tipos de câncer) para os 

organismos situados nos degraus superiores. 

 De um modo geral, os padrões de lançamento do lixiviado em rios são balizados 

pela Resolução CONAMA 357, de 17 de março de 2005 – águas superficiais, Resolução 

CONAMA 396, de 03 de abril de 2008 – águas subterrâneas e Resolução CONAMA 430, de 
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13 de maio de 2011, que complementa e altera a CONAMA 357, excetuando os padrões de 

lançamento para DBO e DQO que são orientados pelas legislações estaduais. Esses padrões 

de lançamento podem ser mais restritivos ou podem ser impostas outras condições por 

órgão ambiental competente. Algumas condições também são impostas pela legislação, 

como: 

 

 I - pH entre 5 a 9; 

 II - temperatura: inferior a 40 ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3 ºC na zona de mistura; 

 III - materiais sedimentáveis: até 1 ml/l em teste de 1 hora em cone Imhoff. Para 

 o lançamento em lagos e lagoas, cuja velocidade de circulação seja praticamente 

nula, os materiais sedimentáveis deverão estar virtualmente ausentes; 

 IV - regime de lançamento com vazão máxima de até 1,5 vezes a vazão média do 

 período de atividade diária do agente poluidor, exceto nos casos permitidos pela 

autoridade competente; 

 V - óleos e graxas: 

  1 - óleos minerais: até 20mg/l; 

  2- óleos vegetais e gorduras animais: até 50 mg/l; e 

 VI - ausência de materiais flutuantes. 

 

 A Tabela 13 mostra padrões de lançamento conforme a CONAMA 430/2011. 

 

Tabela 13 - Padrões de lançamento conforme CONAMA 430/11. 

PARÂMETROS INORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Arsênio total 0,5 mg/l As 

Bário total 5,0 mg/l Ba 

Boro total (não se aplica para lançamentos em águas salinas) 5,0 mg/l B 

Cádmio total 0,2 mg/l Cd 

Chumbo total 0,5 mg/l Pb 

Cianeto total 1,0 mg/l CN 

Cianeto livre (destilável por ácidos fracos) 0,2 mg/l CN 

Cobre dissolvido 1,0 mg/l Cu 

Cromo hexavalente 0,1 mg/l Cr+6 
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Cromo trivalente 1,0 mg/l Cr+3 

Estanho total 4,0 mg/l Sn 

Ferro dissolvido 15,0 mg/l Fe 

Fluoreto total 10,0 mg/l F 

Manganês dissolvido 1,0 mg/l Mn 

Mercúrio total 0,01 mg/l Hg 

Níquel total 2,0 mg/l Ni 

Nitrogênio amoniacal total 20,0 mg/l N 

Prata total 0,1 mg/l Ag 

Selênio total 0,30 mg/l Se 

Sulfeto 1,0 mg/l S 

Zinco total 5,0 mg/l Zn 

PARÂMETROS ORGÂNICOS VALOR MÁXIMO 

Benzeno 1,2 mg/l 

Dicloroeteno (somatório de 1,1 + 1,2cis + 1,2 trans) 1,0 mg/l 

Estireno 0,07 mg/l 

Estilbenzeno 0,84 mg/l 

Clorofórmio 1,0 mg/L 1,0 mg/l 

Fenóis totais (substâncias que reagem com 4-aminoantipirina) 0,5 mg/l C6H5OH 

Tetracloreto de Carbono 1,0 mg/l 

Tricloroeteno 1,0 mg/l 

Tolueno 1,2 mg/l 

Xileno 1,6 mg/l 

 

 

6.10.3.  MONITORAMENTO GEOTÉCNICO  

 O monitoramento do comportamento geomecânico de um aterro de resíduos 

sólidos urbanos é efetuado através de inspeção visual e da leitura de instrumentos nele 

instalados, conforme descrito mais adiante. Para aterros em operação, de grandes 

dimensões, este monitoramento tem frequência mensal. 

 

6.10.4.  INSPEÇÃO VISUAL  

 Não é raro que as primeiras manifestações de problemas geotécnicos sejam 

percebidas visualmente. De acordo com Cepolina et al. (2004), técnicos treinados deverão 
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percorrer a pé, bermas, caminhos e elementos de drenagem para observar sinais de 

comportamentos anômalos como: 

 Movimentação que se manifesta através da abertura de fissuras e trincas na 

cobertura das células, pavimentos, canaletas, guias, empoçamentos, etc.; 

 Ocorrência de erosões na cobertura que podem expor o resíduo; 

 Surgência de lixiviado nos taludes ou na drenagem superficial. 

Caso sejam constatadas estas anomalias elas serão registradas, fotografadas e 

devidamente analisadas para que sejam tomadas medidas de intervenção necessárias ou 

para que seja instalada instrumentação específica. 

 

6.10.4.1.  LEITURA DE INSTRUMENTOS  

 Basicamente o estudo de estabilidade geotécnica será executado por meio dos 

seguintes instrumentos: 

  Marcos Superficiais (placas de recalque); 

  Piezômetros; 

  Sondagens a percussão (SPT); 

  Termopares; 

  

O projeto de monitoramento visa 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 ocorrem 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. 

 

6.10.4.2.  MARCOS SUPERFICIAIS (PLACAS DE RECALQUES)  

 Os at erros 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 

causas 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 
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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, acarreta em 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. 

 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, composição dos resíduos, teor de sólidos voláteis, 

temperatura, grau de compactação e oxigênio presente no meio. A biodegradação de um 

aterro é um processo complexo, onde a partícula sólida biodegradável é solubilizada, 

através de uma sequência de reações bioquímicas, onde se destaca 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 (através da metanogênese) em metano e dióxido de carbono. Sendo então a 

velocidade global do processo de decomposição governada pela metanogênese. 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 por que a medição dos 

recalques durante o período de construção é uma atividade muito difícil e não 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 recalques. A velocidade de recalque é a diferença entre os recalques ocorridos, dividido 

pelo tempo transcorrido entre as leituras.  
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 As placas de recalques são instrumentos que são incorporados ao aterro, 

superficialmente, que tem como função servir como orientadores dos deslocamentos aos 

quais o aterro está sujeito. São constituídos 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, além de receberem uma placa de identificação para um melhor 

acompanhamento e registro da movimentação deste 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 este monitoramento, serão implantados, fora da área do aterro, 

marcos fixos, irremovíveis, de referência de nível e de posição relativa. Baseado nestes, 

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. As plantas nº 10.01 a 10.02 apresentam o layout de distribuição das placas de 

recalque e os detalhes construtivos dos mesmos. 

 O acompanhamento dos recalques em cada camada de lixo no Aterro Sanitário será 

realizado por meio da instalação de (56 na Etapa I e 36 na Etapa II) totalizando 92 placas de 

recalque distribuídas no decorrer do alteamento do aterro, onde suas posições ficarão 

consolidadas até a etapa final do aterro.  

 As placas de recalque serão colocadas inicialmente na etapa I da cota 265,00 m até a 

cota 290,00 m, conforme observado na planta 10.01. Na etapa II  também serão acrescidas 

mais placas da cota 297,00 m até a cota 302,00 m. À partir da sub-etapa 2 até a última 

etapa do aterro, em cada Etapa (I e II) serão implantadas as placas de recalque até a cota 

final, sendo as placas distribuídas em pontos considerados críticos de estabilidade. A 

localização das palcas nos maçicos de lixo poderão ser ajustadas pelo engenheiro 

coordenador do aterro sanitário em concordância com o responsável pelo monitoramento 

geotécnico e ambiental. 

 As leituras serão realizadas, mensalmente, por Nivelamento Geométrico de 

Precisão utilizando-se, basicamente, referência de nível, pontos de passagem e estações de 

nivelamento. Vale ressaltar que estas placas podem ser instaladas 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 
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possível realizar a instalação durante a operação, as placas deverão ser instaladas após o 

encerramento da operação.   

 

6.10.4.3.  PIEZÔMETROS  

 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, inicialmente, através de 

22 piezômetros (PZ-1 ao PZ-22) nas duas Etapas (12 + 10) de 3” diâmetro em PVC rígido e 

na etapa final por outros seis novos piezômetros. Os piezômetros serão implantados nas 

diversas etapas de elevação do aterro. Um piezômetro será implementado na primeira 

etapa, porém em função da grande movimentação de terra para implementação do platô 

final, este não será reaproveitado na fase final, assim como outro piezômetro que será 

implementado na etapa 1 ( 10 piezômetros). Por fim serão implantados mais 10 

piezômetros na Etapa II, conforme plantas 10.01 e 10.02.  

 O diâmetro de 3” de um piezômetro 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 

destes piezômetros serão executadas sondagens SPT. O lixiviado coletado no piezômetro 

deverá ter os mesmos ensaios físico-químicos ora supracitado. Tais parâmetros são de 

grande importância para avaliar as condições de degradação dos resíduos ao longo do 

tempo. 

 

6.10.4.4.  SONDAGENS SPT  

 Por ser um ensaio de baixo custo, podem ser realizados de maneira periódica, onde 

se pode avaliar de maneira qualitativa 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, piezômetro e dos medidores de 

temperatura. 
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 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 nas duas etapas, sendo 06 na etapa I e 04 na 

estapa II será executado até atingir a camada de solo de base do aterro. Nestes furos serão 

realizados ensaios de perda d’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. As Figuras 137 e 

138 ilustram a execução do ensaio SPT e a coleta de amostra de lixo. 

 

Figura 137 - Ensaio de sondagem e coleta de amostra de solo do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 
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                             Figura 138 - Ensaio de SPT e amostra de solo para teste de permeabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: ECOSAM, 2020 

 

 Como supracitado, durante a realização da sondagem SPT, também será realizada 

sondagens reais com retroescavadeira para se observar o nível possível de escavação de 

solo, subsidiando assim a implantação dos platôs de modo que na profundidade de base 

serão coletadas amaostras de solo para ensaios de permeabilidade e de determinação do 

nível de mistura de solo + bentonita de forma a atender ao item 4.1.1.b da Norma NBR 

13.896/97. Além disto, serão realizados ensaios de caracterização de solos como 

granulometria, grau de compactação e umidade. 
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6.10.4.5. 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. Um total de 6 tubos 

verticais com termopares (Figura 139 e 140) deverá ser instalado em todo aterro sanitário, 

sendo 04 na etapa I e 02 na etapa II. Ressalta-se que apenas no platô final do aterro serão 

implementados os termopares. 

 

Figura 139 - Ilustração dos fios dos termopares e do medidor de temperatura digital 

 

Fonte: GRS UFPE 
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Figura 140 - Ilustração dos fios dos termopares e do medidor de temperatura digital 

 

Fonte: GRS UFPE 

 

6.10.5. 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. Desta maneira, 

serão feitos ensaios mensais nas saídas dos principais drenos verticais de gases e na 

camada de cobertura para análise 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 deste novo sistema. 

 É importante que o monitoramento dos gases seja realizado desde início da 

operação do aterro, haja vista o especial interesse em observar as possíveis emanações de 

gases para a atmosfera gerados durante a decomposição dos resíduos (metano- CH4, 

dióxido de carbono - CO2 e oxigênio - O2). Mensalmente deverão ser realizados ensaios de 

placa, a fim de avaliar a eficiência da camada de cobertura na cobertura dos resíduos. 

 Além das análises na camada de cobertura do aterro, podem ser realizadas análises 

nos drenos para avaliação dos parâmetros de composição, pressão e temperatura dos 

gases, analisando-se em todos os piezômetros (temporários ou fixos) do aterro, bem como 

nos poços de monitoramento de água a serem instalados. Neste último caso, o interesse é 

verificar a possibilidade de migração do biogás pelo subsolo.  



 

 254 

A Figura 141 indica uma representação esquemática das técnicas adotadas para o 

monitoramento de gases nos aterros. 

 

Figura 141 - Esquema de monitoramento dos gases em aterros de RSU. 

 

 

 Também deverão ser realizadas medições de vazão nos drenos de gás existentes no 

aterro. A determinação da vazão deve ser baseada na Norma BSI 1042-2.3 – 1998 – 

Measurement of Fluid flow in closed conduits. Velocity area methods. Methods of flow 

measurement in swirling or asymmetric flow conditions in circular ducts by means of 

currentmeters or Pilot statis tubes, através da seguinte equação:  

 

𝑸 = 𝒗 × 𝑨 

 

 Onde: Q é a vazão do biogás, em m³/s; v é velocidade do gás, em m/s e A é a área da 

seção por onde está passando o gás, no caso, seção do tubo de PVC. 

  

O procedimento de medição do biogás consiste em: 

 

1. Isolar o dreno do ambiente externo, por meio de uma lona de polietileno totalmente 

fixada ao dreno através da amarração com cordões de borracha; 
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2. Realizar um furo na lona objetivando acoplar um tubo de PVC com 0,037 m de 

diâmetro, 0,5 m de comprimento, e perfurado 0,04 m abaixo do seu final para colocação da 

haste do anemômetro; 

3. Colocar o anemômetro no orifício e esperara leitura estabilizar, então finalmente 

realizar a leitura da velocidade. Observando sempre a influências dos ventos na leitura. As 

Figuras 142 e 143 mostram etapas do monitoramento. 

 

Figura 142 - Etapas do monitoramento 

 

Fonte: GRS UFPE 

 

 

 

Figura 143 - Tubo de PVC - Anemômetro (velocidade do biogás) 

 

Fonte: GRS UFPE 
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6.10.6. VETORES E ENFERMIDADES  

 Caso seja necessário, será realizada a desratificação e outros procedimentos 

específicos para a eliminação de vetores transmissores de enfermidades, com a aplicação 

semestral de venenos e raticidas. Deve-se também realizar a cobertura diária dos resíduos 

dispostos no Aterro Sanitário, visando inibir a presença de urubus, moscas, ratos, baratas, 

além do cercamento de toda a área para evitar a presença de animais domésticos, 

principalmente cães, e porcos, que não podem adentrar a área do empreendimento. 

 

6.10.7. MONITORAMENTO DAS CARACTERÍSTICAS CLIMATOLÓGICAS  

 

6.10.7.1. Medição da Precipitação  

 A precipitação é um parâmetro de grande importância para os estudos ligados ao 

tratamento de lixiviado uma vez que é o responsável pela diluição do lixiviado além de 

carrear alguns poluentes, como os orgânicos, metais pesados e nitrogênio amoniacal. Os 

dados de precipitação deverão ser obtidos através de um pluviômetro (Figura 144) a ser 

instalado nas proximidades, mais próxima da Estação de Tratamento de Lixiviado do Aterro 

Sanitário de São José do Bonfim, onde suas leituras deverão ser realizadas leituras 

constantes e a coleta de dados trimestralmente para acompanhamento do ASSJB. Não 

será necessário instalar uma estação meteorológica dentro do aterro, apenas acompanhar 

as leituras da estação meteorológica mais próximas do aterro sanitário. 
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Figura 144 – Pluviômetro e Estação Pluviométrica 

 

Fonte: Embrapa, 2016 (imagem meramente ilustrativa) 

 

6.10.8. PLANO DE ENCERRAMENTO DO LIXÃO ATUAL  

 

 Sabe-se que áreas utilizadas para aterros sanitários não são adequadas para 

construção de edificações de grande porte pela presença de emanações de biogás bem 

como pelo recalque diferencial elevado no solo. 

 No entanto, desde que os gases sejam definitivamente canalizados por drenos 

adequados mantidos, e desde que a cobertura final seja adequada para isolar os resíduos 

sólidos dispostos no terreno, as áreas poderão ser utilizadas para fins de recreação, pois 

não há impedimentos no sentido de se utilizar as áreas encerradas para a implantação de 

parques com atividades de lazer e este será o nosso uso.  

 Para garantir a segurança da população vizinha ao aterro, recomenda-se a 

realização de acompanhamento sistemático da estabilidade do maciço, e avaliação das 

pressões internas de gases e do percolado, a partir do monitoramento dos poços 

piezométricos. 

 É importante lembrar que a reutilização da área para a implantação de um parque 

de lazer não ocorre imediatamente após o término da operação do aterro. Para isto 

ocorrer, serão tomadas medidas para evitar impactos no que se refere à erosão, 

desestabilização dos taludes e ao comprometimento das áreas situadas a jusante do aterro. 
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Para tanto, é necessária a implantação de uma camada de cobertura final de 

aproximadamente 60 cm de espessura e o plantio de gramíneas e árvores de pequeno e 

médio porte, sobretudo resistentes às temperaturas elevadas. 

 Após o encerramento da disposição dos resíduos sólidos devem ser realizadas 

atividades de manutenção e controle para viabilizar a utilização da área e garantia da 

segurança da vizinhança do aterro. 

 O encerramento do Lixão de São José do Bonfim deve ser executado a medida em 

que for sendo implantado no aterro sanitário de São José do Bonfim e poderá ser realizado 

gradualmente e paralelamente ao início de implantação do Aterro Sanitário, durante o ano 

de 2021. Este período de transição é necessário para viabilizar a contratação de serviços de 

terceiros e realizar as etapas iniciais do Aterro Sanitário de São José do Bonfim 

(infraestrutura, limpeza do terreno, impermeabilização de base e sistema de drenagem e 

tratamento de chorume) sem haver coincidência com o descarrego de lixo no local. Este 

período também é de grande importância para construção das unidades de apoio. 

 O plano de encerramento do Lixão de São José do Bonfim será elaborado e 

executado pela Prefeitura Municipal e deverá envolver: 

 Recuperação ambiental da área por meio da execução de uma camada satisfatória 

de cobertura dos resíduos, tratamento do percolado e gases, e arborização de toda 

área do aterro com plantio de gramíneas e espécies de pequeno e médio porte 

resistentes às condições locais. 

 O potencial energético do Aterro Sanitário de São José do Bonfim está estimado em 

1 MW para 20 anos. A capacidade instalada máxima prevista é de cerca de 1 MW, no 

entanto, este potencial só existirá a partir do ano de 2025 devido ao aumento de 

recebimento de lixo (RSU) no local. No entanto já após o segundo ano de implantação, 

podem-se iniciar as atividades de implantação das redes de drenos forçados e de todas as 

unidades de transformação do biogás em energia, após estudos específicos que 

demonstrem a viabilidade econômica destas instalações. É importante ressaltar este fato 

tendo em vista que as unidades de geração de energia devem operar por intervalos de 

tempo mais longos para amortizar o investimento inicial de implantação das mesmas. 

Desta forma, é fundamental a realização de uma análise de viabilidade econômico-

financeira para determinar a taxa interna de retorno e a capacidade instalada ótima do 
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projeto, o qual deve considerar todas as previsões de receitas e despesas do 

empreendimento, entre as quais: investimento inicial de implantação do sistema de 

captação de biogás e geração de energia elétrica, custo de operação e manutenção (O&M), 

venda da energia produzida e eventuais compensações financeiras com incentivos fiscais 

e/ou ambientais. Este projeto é um projeto específico e deve ser tratado posteriormente via 

um projeto executivo. 

 Além dos aspectos econômicos do mercado de carbono, a recuperação do biogás 

nas áreas de destinação final pode representar várias outras vantagens, entre as quais: (I) 

não lançamento do CH4, o qual é 21 vezes mais eficiente no aprisionamento do calor na 

atmosfera que o dióxido de carbono (CO2), (II) redução vetores, odores e de riscos de 

explosão no aterro e nas regiões circunvizinhas, (III) separação do fluxo de resíduos 

biodegradáveis e recicláveis, (IV) maior ordenamento social no aterro, (V) geração de 

emprego e renda, (VI) produção de energia elétrica a partir de uma fonte renovável e (VII) 

promoção da cultura ambiental, entre outros. 

 

6.10.9. PLANO DE ENCERRAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO 

BONFIM 

 

O Plano de encerramento do aterro sanitário de São José do Bonfim deverá ser 

estabelecido após a utilização das possibilidades técnicas de tratamento e destinação final, 

como a de geração de gás, energia e outras tecnologias existentes próximo a época de seu 

fechamento e será realizado mediante plano e projeto especifico. Será concebido aumento 

da vida útil e a busca de um aterro sanitário perene, que tenha a maior vida útil possivel. 

 

6.10.10. SISTEMA DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÃRIO  

 

Procedimentos de operação do aterro sanitário 

  Os resíduos sólidos serão transportados diariamente por caminhões específicos e 

aprovados pelo empreendedor e após passar pelos procedimentos de recepção e pesagem, 

serão depositados na célula em operação do aterro sanitario, já devidamente preparada e 

com os sistemas de proteção ambiental implantados, conforme previsto em projeto 

executivo e aprovado no licenciamento ambiental.  
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O empreendimento contará com um modelo de controle operacional por 

indicadores chaves de performance, utilizando-se de ferramentas de gestão, técnicas e 

melhorias operacionais de forma a se obter uma gestão na operação com excelência e 

reduzindo os impactos ambientais, econômicos e sociais. Também a gestão do aterro 

sanitário irá atender ao que preceitua a NBR 13.896/97 com relação a treinamentos 

operacionais para melhoria da gestão do empreendimento. 

Para a adequada compactação dos resíduos, o trator executará de 3 a 5 passadas 

sobre o material disposto na célula com controle da espessura da camada e uso de 

indicadores. Ao final de cada dia de trabalho ou durante a jornada de trabalho, a célula de 

resíduos, correspondente a essa jornada, será recoberta com uma camada de solo, 

preferencialmente de solo contendo areno-argiloso, de 15 a 20 cm de espessura com 

controle de compactação e de frente exposta. Assim evita-se a presença de microvetores 

como ratos, baratas e aves e também evita que os residuos se espalhe em dias de ventania.   

 A última camada de célula (cota final) terá a superfície final recoberta com uma 

camada de 0,60 m de solo compactado, constituindo a cobertura definitiva da célula do 

aterro sanitário. A cobertura também será executada ao longo das áreas cuja superfície 

ficará exposta permanentemente (bermas e taludes definitivos). Será realizado o 

recobrimento vegetal (gramíneas) em toda extensão das células encerradas e dos taludes 

originados dos cortes e aterros, garantindo assim proteção contra chuvas, aumento da 

estabilidade e diminuição dos processos erosivos na área de implantação do aterro 

sanitario.  As drenagens de células (horizontais) deverão ser executadas de forma a permitir 

uma boa drenagem de líquidos entre a camada executada e a drenagem d ebase do aterro 

sanitário. 

 O solo para a cobertura dos resíduos será proveniente do próprio terreno, resultante 

das operações de corte e regularização da área e da concepção técnica dos platôs 

sustentaveis. A escavação será planejada de forma que avance na medida do 

desenvolvimento do aterro, a fim de minimizar o volume de solo que será armazenado 

favorecendo a racionalização do seu uso. Esta concepção de platôs para este 

empreendimento foi desenvolvida pela ECOSAM em outros projetos por ela concebidos e 

tem trazido uma grande minimização nos impactos gerados pela implantação dos 

empreendimentos, pois há um equilíbrio entre corte e aterro e com sobra do material a ser 

utilizado na operação do aterro sanitário sem deixar bota-foras.  
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 Quando houver necessidade de estocagem de solo escavado, será utilizada a própria 

área em local próximo da frente de trabalho da célula de aterro sanitário, a uma distância 

não superior à 200 m, a ser definida pelo Macroplanejamento do aterro sanitário. Também 

será implantado o microplanejamento das atividades de operação do aterro sanitário, com 

definição e controle das suas atividades operacionais. 

 No final da operação nas células de aterro sanitário serão implantados sistemas 

definitivos de drenagem e plantio de grama nos taludes, conforme projeto executivo. 

A Figura 145 mostra o processo típico de operação em um aterro sanitário, com 

todas as etapas e sequencia da operação. No entanto com a implantação da gestão de 

performance do empreendimento, técnicas novas e modernas serão implementadas no 

sentido de melhorar a qualidade e eficiência da operacao e consequentemente sua gestão. 

 

Figura 145 - Situação típica de operação de um aterro sanitário. 

 

Fonte: Cepolina, 2014 

 

 

 

 

6.11. PLANO DE AVANÇO DO ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM  
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Preconiza-se a operação deste aterro sanitário em 02 (duas) Etapas I e II e estas em 

sub-etapas, primeiramente ocupando a região montante noroeste, alteando-se esse 

primeiro depósito do nível de fundação (platô 1) , situado na cota 260,00 m, seguindo as 

dimensões preconizadas para as células que apresentam dimensões diferenciadas, até a 

cota 265,000 m (5,00 m acima do platô 1 de operação) e assim sucessivamente até a cota 

290,00 m, conforme apresentado na planta de lay out da sequência executiva – etapa de 

alteamento da Etapa I, conforme Planta 06.01. 

A primeira Etapa – Etapa I ocupa a face noroeste da área, onde serão implantadas 

as células sub etapas 1, 2, 3 e 4, alteando-se este primeiro deposito de resíduos do nível da 

fundação de base do aterro (cota 260,00 m) até a cota 265,00 m, 5 m acima do nível da 

fundação de base do aterro sanitário, primeiro platô. 

Depois será realizado o alteamento do platô 2, alteando-se da cota 265,00 m a 

cota 270,00 m, em 3 sub-etapas. 

Em seguida será realizado o alteamento do platô 3, alteando-se da cota 270,00 m a 

cota 275,00 m, em 3 sub-etapas. 

Por ultimo será realizado o alteamento do platô 4, alteando-se da cota 275,00 m a 

cota 280,00 m, em 3 sub-etapas. 

Esta sequencia operacional faz o fechamento do volume de residuos a serem 

aterrados na Etapa I, com um volume total de 588.863,67 m3 em um tempo de 12,17 anos. 

A segunda Etapa – Etapa II ocupa a face nordeste da área localizada na entrada do 

ASSJB, onde serão implantadas as células C1 e C2 das sub etapas 1, 2 e 3 , alteando-se este 

primeiro deposito de resíduos do nível da fundação de base do aterro (cota 290,00 m) até a 

cota 292,00 m, 2 m acima do nível da fundação de base do aterro sanitário, primeiro platô. 

Depois será realizado o alteamento do platô 2, alteando-se da cota 292,00 m a 

cota 297,00 m, em 3 sub-etapas operacionais. 

Em seguida será realizado o alteamento do platô 3, alteando-se da cota 297,00 m a 

cota 302,00 m, em 3 sub-etapas operacionais 

Por ultimo será realizado o alteamento do platô 4, alteando-se da cota 302,00 m a 

cota 308,00 m, em 3 sub-etapas. 

Para a célula C2 e as sub etapas 1, 2 e 3 , alteando-se este primeiro deposito de 

resíduos do nível da fundação de base do aterro (cota 287,00 m) até a cota 292,00 m, 5 m 

acima do nível da fundação de base do aterro sanitário, primeiro platô. 
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Depois será realizado o alteamento do platô 2, alteando-se da cota 292,00 m a 

cota 297,00 m, em 3 sub-etapas operacionais. 

Em seguida será realizado o alteamento do platô 3, alteando-se da cota 297,00 m a 

cota 302,00 m, em 3 sub-etapas operacionais 

Esta sequencia operacional faz o fechamento do volume de residuos a serem 

aterrados na Etapa II, com um volume total de 247.816,33 m3 em um tempo de 5,22 anos. A 

Figura 146 mostra estas células em 3D. 

 

Figura 146 - Alteamento da etapa I, sub-etapa 1(platô 1) de operação do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

Após a elevação do platô 1, 2 e 3 a Etapa I tem sua elevação final na cota 290,00 m, 

conforme mostra a Figura 146. A Figura 147 mostra esta etapa em 3D. 
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Figura 147 – Elevaçao final da Etapa I do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

Ao término da Etapa I  e com os serviços de implantação preliminares de 

insfraestrutura da Etapa II concluídos, inicia-se a disposição de resíduos sólidos urbanos da 

Etapa II. A primeira etapa ocupará uma área de 43.100 m2 e um volume de 588.863,67 m3 

em 12,17 anos ou 146,04 meses. 

A segunda Etapa de operação do ASSJB, que formará o conjunto das células C1 e 

C2, deverão ser executadas a partir do seu nível de fundação indicados na planta de 

escavação (282,00 m e 287,00 m), apoiando-se as células no platô definida no plano de 

escavação, elevando-se até a cota 302,00 m. 

Constituir-se-á, assim, um maciço único e homogêneo, ocupando a porção de 

montante nordeste da área do aterro sanitário, conforme apresentado na sequência 

executiva – planta de lay-out da segunda etapa de alteamento, conforme Planta 06.02. 

A segunda etapa da operação desta célula tipo C1 e C2, deverá ocupar uma área de 

cerca de 20.900 m², prevendo a disposição de cerca de 247.816,33 m³ de resíduos durante 

cerca de 5,22 anos, ou 62,64 meses. A Figura 148 mostra esta etapa II em 3D. 
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Figura 148 - Alteamento da segunda etapa de operação do ASSJB 

 

Fonte: ECOSAM, 2020.  

 

Ainda durante a operação da última célula nas Etapas I e II, poderão ser dispostos 

mais 3 m de elevação de RSU, alcançando-se mais 14,17 meses ou 1, 18 anos, chegando-se a 

vida útil de 222,97 meses. 

 

Figura 149 - Alteamento da etapa final do ASSJB  

 

Fonte: ECOSAM, 2020. 

 

Quando iniciados os serviços de fechamento do aterro sanitário, contando com 

camadas de cobertura mais espessas e demais sistemas que deverão ser apresentados e 

discutidos com os órgãos de controle ambiental na época para seu monitoramento e 

controle pos operaço. 
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Essa logística operacional preconizada visa minimizar a ocupação da área de disposição de 

resíduos, garantindo, entretanto, uma vida útil adequada para empreendimentos desse 

tipo. 

 

6.12. UNIDADE DE TRATAMENTO DE PODAS  
 

 O Sistema de tratamento de Podas será utilizado para se tratar as podas geradas 

nos municípios integrantes da RM de Patos – PB e entorno e que atendam o manejo 

preconizado em seus regulamentos de limpeza urbana e planejamentos. A unidade será 

construída em sistema, com piso em solo compactado com drenagem em solo. Os resíduos 

de podas poderão ser encaminhados para o pátio de tratamento, localizado na unidade de 

podas para serem empilhados e controlados, para a sua utilização posterior como 

composto orgânico no viveiro de mudas, nas recomposições e nas conformações 

geométricas dos taludes ou se for o caso, serem encaminhados diretamente para a célula 

de aterramento, localizado no aterro sanitário.  

 As podas provenientes de corte de árvores pelo poder público, pelo munícipe e pelas 

árvores que caem por ações de intempéries, representam geralmente um grande volume, 

que se for descarregado diretamente na frente de trabalho da célula de um aterro sanitário. 

Para tanto se recomenda que para evitar grandes problemas operacionais e técnicos se 

utilize de processos de redução de volume, na operação do aterro sanitário. 

 Quando da viabilidade técnica e econômica os resíduos provenientes de galhadas de 

podas, quando chegam a área, devem ser identificados, pesados e encaminhados para a 

unidade de podas, onde vão ser desbastados os galhos maiores e encaminhados ao 

conjunto (motor-triturador) que faz a trituração conforme especificação do comprador, 

onde são fabricados bastonetes de madeira, para serem usados em indústrias cimenteiras 

ou cerâmicas como co-processamento ou ainda serem utilizados no processo de composto 

orgânico para uso no próprio aterro sanitário. As folhas deverão ser encaminhadas ao pátio 

da unidade de compostagem, para junto com os resíduos de mercados e feiras livres serem 

usados no processo de compostagem, pois devido à quantidade de matéria orgânica 

presente e de um bom controle operacional, se consegue um produto final com bastante 

qualidade para ser utilizado nas operações de zeladoria do empreendimento. 
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 É, portanto uma unidade que receberá os resíduos de podas vegetais (podas de ruas, 

praças e parques). Os resíduos serão processados e transformados em bastonetes 

uniformes conforme solicitação da unidade que vai utilizá-la como elemento no co-

processamento ou na recomposição ambiental do aterro sanitário de São José do Bonfim. 

 Esta unidade pode ser vista nas Figuras 150 e 151. 

 

Figura 150 - Unidade de podas 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 (Imagem ilustrativa) 

 

Figura 151 - Equipamentos na unidade de podas 

 

Fonte: ECOSAM, 2018 (Imagem ilustrativa) 

 

6.13. UNIDADE DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL (RCC) 
 

  A Unidade de tratamento de RCC tem como objetivo o recebimento dos resíduos 

sólidos urbanos caracterizados como entulho/metralha/caliça gerados em obras civis 

(manutenção e reformas), realizadas em residências e edificações de maior porte, desde 

que devidamente segregados em atendimento a Resolução CONAMA 308. A unidade de 

tratamento de resíduos da construção civil (RCC) terá capacidade de processamento de 

200 toneladas por dia conforme demanda a época, de material reciclado extraídos dos 
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resíduos da construção civil. Na Figura 152 é apresenta a vista lateral da Estação de 

tratamento de resíduos da construção civil. 

 

Figura 152 - Vista lateral da estação de tratamento de resíduos da construção civil 

 

Fonte: ECOSAM, 2016.  

 A Figura 153 mostra a vista geral. 

 

Figura 153 - Vista geral do complexo com a estação de tratamento de resíduos da construção civil 

 

Fonte: ECOSAM, 2016.  
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6.14. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO 
 
  A operação da unidade de tratamento de resíduos da construção civil consiste na 

recepção, identificação, pesagem, separação e tratamento dos resíduos, conforme 

apresentado no fluxograma a seguir, sepados por classes de acordo com atendimento a 

Resolução CONAMA 307 de 2002.  A Figura 154 mostra um fluxograma de operação da 

estação. 

  

Figura 154 - Fluxograma da estação de tratamento de resíduos da construção 

 

 Após estudo de viabilidade econômico financeiro os resíduos da construção civil 

serão inicialmente enviados para o patio de recepção, para posteriormente ser 

transportado para as esteiras e dai até o moinho e triturador. Após passar por esse 

processo o agregado final será armazenado em pilhas no pátio de reciclados, para 

posterior destinação a fábricas de bloco de concreto para alvenaria, painés pre-moldados, 

manilhas, briquetes de madeira, meio fio,  etc. A Figura 155 mostra exemplos de produtos 

fabricados com o material reciclado. 
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Figura 155 - Exemplo de produtos fabricados com o material reciclado, briquetes de madeira e manilhas de 

concreto. 

 

 

Fonte: copel Premoldados, 2020   

  

  O sistema de trituração e peneiramento gerará os seguintes materiais: pedra brita 

1, pedra brita 2, material vermelho (tijolo moído), pedrisco e areia. Além desses materiais, 

o ferro e a madeira também são produtos do processo de separação de RCC que serão 

reaproveitados no processo construrivo.  

 Com o objetivo de reduzir as reduzir a emissão de material particulado no entorno 

do empreendimento gerado na produção dos agregados, em toda área do 

empreendimento será implantada um cortinamento vegetal, com Eucaliptus, conforme 

detalha o projeto de reposição florestal. 

 Esta unidade somente entrara em operação após apresentar viabilidade econômica 

no processo, ou seja, quando os municipios atenderem a Legislação pertinente ao tema e 

disporem quantidade que apresente esta viabilidade. 

 

6.15. UNIDADE DE COMPOSTAGEM  
  A compostagem moderna é o processo, controlado, bilogico, termofilico dividido 

em duas fases: a primeira, a fase ativa, onde ocorrem as reações bioquímicas mais intensas 

de oxidação, e a segunda, a fase de maturação, onde ocorre a humificacao do material 

previamente estabilizado (NOBREGA, 1991). 
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  A Compostagem tem grande importância no tratamento dos resíduos sólidos 

urbanos já que cerca de 50 % do resíduo gerado em um município e constituído por 

matéria orgânica (LIMA,2005). 

A compostagem é, portanto, um processo biológico de decomposição da matéria 

orgânica contida nos restos de origem animal ou vegetal. 

  O sistema de compostagem implantado na área do CTR de São José do Bonfim-PB 

será de fermentação aeróbia ou anaeróbia, composto por leiras ao ar livre controlado. O 

produto resultante deste processo, o fertilizante orgânico, poderá ser utilizado na 

agricultura, projeto de paisagismo, hortas orgânicas, entre outros.  

 O método de produção do fertilizante orgânico será realizado através do 

enleiramento dos resíduos orgânicos em forma trapezoidal, com base de 3 m de largura e 

altura média de 2 m. O comprimento da leira será variável, em média 30 metros, e estará 

diretamente associada à quantidade de resíduos orgânicos recebidos diariamente no aterro 

sanitário. A figura 156 apresenta exemplo de leira trapezoidal de resíduos orgânicos.   

  A unidade de compostagem foi dimensionada para o recebimento de 15 a 20 

toneladas por dia de resíduos orgânicos.  

  

Figura 156 - Leira dos resíduos orgânicos em forma trapezoidal 

 

Fonte: UTC Porto Alegre, 2010 

  

  Na figura a seguir é apresentada a localização da área reservada para as leiras de 

compostagem com imagem 3D.  
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Figura 157 - Localização das células de compostagem  e galpão de 

Compostagem. 

 

Fonte: ECOSAM, 2018  

 

  O processo de compostagem será a céu aberto e foi projetado para a realização do 

peneiramento do fertilizante acabado e possível ensacamento e embarque para destino 

final.  

  

6.16. PROCEDIMENTOS DE OPERAÇÃO DA COMPOSTAGEM 
 

  A operação da unidade de compostagem será realizada através do recebimento, 

análise, trituração dos resíduos, controle microbiológico e químicos das leiras, 

peneiramento e embalagem do produto final, conforme apresentado no fluxograma 

apresentado na Figura 158.   

   



 

 273 

Figura 158 - Fluxograma do processo de compostagem 

 

FONTE : ECOSAM, 2018  

 

6.16.1.1. DESCRIÇÃO DAS ETAPAS DO PROCESSO DE COMPOSTAGEM  

 

  Após o resíduo passar pela entrada e controle do aterro, seguirá para o pátio para 

trituração e mistura, onde será definida a sua formulação final  e será encaminhado ao 

pátio de compostagem e distribuído nas leiras.  
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  A periodicidade de revolvimento das leiras será definida através do controle da 

temperatura, pH, umidade e quantidade de oxigênio existente na leira. Esta periodicidade 

está diretamente associada às características do resíduo que entrará no processo e da 

quantidade de dias com ou sem precipitação. Isto porque nos períodos mais chuvosos ou 

quando se recebe um resíduo mais úmido o revolvimento da leira deve ser realizado mais 

vezes, para evitar a fermentação anaeróbia e consequentemente a geração de odores 

desagradáveis e atração de vetores.  

  O revolvimento das leiras será realizado por uma máquina, que deslocará o resíduo 

da base do trapézio para fora e o que está fora para dentro da base homogeneizando o 

composto. 

O processo de compostagem demora cerca de 60 a 100 dias, contudo, em geral a 

partir da 50° dia tem-se o processo finalizado com a produção do composto orgânico. O 

Engenheiro de opaeraçoes do empreendimento deverá conhecer este processo e ser 

responsável por esta operação de forma ambientalmente segura. 

  

Figura 159 - Exemplo de revolvimento de leiras. 

 

Fonte: Prefietura de Jundiai-SP, 2012 

  



 

 275 

  O projeto prevê a possibilidade de receber material orgânico de grandes geradores, 

tais como supermercados, restaurantes, lanchonetes, feiras, resíduos triturados de podas 

de árvores, jardins e afins. Considerando que no processo de fermentação, a perda de 

massa chega a 30 % até o final de processo de decomposição, estima-se a produção em 

torno de até 2 t/dia de composto orgânico.  

 

6.16.2. SISTEMAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DO SISTEMA DE COMPOSTAGEM 

 

 Impermeabilização da área  

 A área de disposição das leiras será impermeabilizada com liner mineral em argila, 

para evitar a contaminação do solo e água subterrânea. Em parte da área sera espalhado 

material de suporte como brita para melhoria do trafego interno do sistema. O 

chorume/lixiviado gerado nas leiras será enviado para o sistema de tratamento de 

efluentes que será implantado no empreendimento. Também com o objetivo de evitar à 

proliferação de microvetores, quando necessário as leiras serão cobertas com lona preta, 

especialmente quando um novo resíduo for introduzido na leira.  

  

 Drenagem do chorume  

 O processo de compostagem, quando operado de maneira adequada, não gera 

chorume. Em condições de intensas precipitações atmosféricas poderá haver a produção 

de lixiviado/percolado em quantidades variáveis que dependem da intensidade da 

precipitação. Diante deste fato, em termos práticos, é recomendável a instalação de um 

reservatório (4.000 l) na área de compostagem para recebimento deste material. Este por 

sua vez será reciclado para as leiras de compostagem visando a regulagem do teor de 

umidade das mesmas. Eventuais excessos deverão ser encaminhados para o sistema de 

tratamento de chorume/lixiviado existente para o aterro sanitário.  

 O chorume eventualmente gerado no processo de compostagem será coletado nas 

leiras de compostagem através de um sistema de drenagem e será enviado para o 

sistema de tratamento de efluentes.   
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 Após a impermeabilização da superfície do terreno onde será implantado o 

processo de compostagem serão construídos dois drenos paralelos entre as leiras e dois 

poços de coleta responsáveis pela coleta do percolado gerado.   

 A declividade mínima prevista em toda a área de compostagem é de 1 %. O dreno 

será constituído de material de PVC com 200 mm e espessura de 7,4 mm. O poço de 

coleta de percolados será constituído de concreto impermeável.   

 Na Figura 160 é apresentado o sistema de drenagem das leiras de compostagem.  

  

Figura 160 – Logistica da operação das leiras de compostagem. 

 

Fonte: Biocomp, 2014 

 

6.17. PREVISÃO DE AMPLIAÇÃO DO SISTEMA 
 

  A princípio, no projeto Executivo estão previstas ampliações do empreendimento, 

pois a vida útil foi de 17 anos e 4 meses. Tecnicamente, existem condições para sua 

ampliação, principalmente na horizontalização do aterro, pois existem áreas que poderão 

ser adquiridas vizinhas ao empreendimento. O Ministerio Publico Estadual da Pariaba 

(MPE) tem se imbuído de um Programa Estadual para fechamento dos Lixões Estaduais, 

com sua adoção já para 11 (onze) municípios da região do Litoral do Estado, onde os atuais 
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gestores assinaram uma acão de não persecução penal, referentes as ações civis publicas 

anteriores que não foram cumpridas por estes e outros gestores. No entanto, o 

empreendimento pode desde que legalmente autorizado, a aumentar a sua área de 

recepção de resíduos, mediante uma ampliação do CTR da RM de Patos – PB e entorno, 

devidamente aprovado e licenciado pelo órgão ambiental para receber resíduos de outros 

municípios. 

 

6.18. RESPONSÁVEL PELA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA  
 

  A operação e manutenção do aterro sanitário de São José do Bonfim – PB  e demais 

tratamentos de resíduos será de responsabilidade da VIA LIMP – ECOFORTE – Gestão 

Ambiental de Resíduos Ltda, empresa apta para operação do empreendimento após 

licenciamento ambiental.  

 

6.19.  ESTIMATIVA DOS CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO  
 

 Para a implantação de todos os sistemas previstos na concepção técnica do Projeto 

Executivo, o Custo de Implantação para o inicio da operação do empreendimento, 

incluindo as instalações operacionais e a preparação da célula de RSU é previsto um 

investimento total de R$ 2.214.012,38   (Dois milhões Duzentos e Quatorze Mil, Doze 

Reais e Trinta e Oito Centavos) (valor base para outubro de 2020).  Este valor 

corresponde a 20% do custo total do empreendimento. O Custo Total para a implantação 

das obras de Infraestrutura básicas do Aterro Sanitário de São José do Bonfim – PB, 

incluindo as vias de acesso principais e secundárias, drenagens de base, de gases e pluviais, 

sistemas de coberturas, unidades de apoios operacionais, instalações elétricas e hidro-

sanitárias, Unidade de Tratamento de Chorume, Monitoramento Ambiental, incluindo a 

operação do aterro sanitário por 17 anos e 4 meses e 22 dias é de R$ 10.564.819,77 (Dez 

Milhões Quinhentos e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e Dezenove Reais e Setenta e 

Sete Centavos). 
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Tabela 14 - Resumo dos custos de implantação e operação para inicio da operação do aterro sanitário - ASSJB 

 

Item Discriminação dos Serviços 
Valores em R$ 

Preço Total 

ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM R$ 

1.0 Estudos, Projetos e Serviços Preliminares e PBAS 385.710,31 

2.0 Cerca de proteção e Muro de contorno 218.988,81 

3.0 Cinturão verde 149.512,50 

4.0 Balança Eletrônica 197.000,00 

5.0 Sistema Viário 268.008,92 

6.0 Operação das células de RSU 5.481. 

7.0 Instalações elétricas 261.377,18 

8.0 Sistema de Abastecimento de Água e Instalações Hidro Sanitárias 312.769,14 

9.0 Monitoramento Ambiental 783.268,22 

10.0 Guarita de Segurança 
97.678,28 

 

11.0 Unidade de Tratamento de Chorume 299.600,07 

12.0 Unidade Gerencial e Administrativa 85.500,01 

14.0 Unidade de Máquinas e Equipamentos 110.039,30 

15.0 Unidade de Tratamento de Podas 68.900,98 

16.0 Unidade de Resíduos da Const. Civil 103.890,10 

18.0 Execução de Células de Lixo 5.443.919,50 

19.0 Sistema de Impermeabilização da Base 598.920,30 

20.0 Drenagem de Chorume – Dreno Principal 328.653,21 

21.0 Drenagem de Chorume – Dreno Secundário 223.227,24 

22.0 Drenagem de Chorume – Dreno Coletor 28.420,40 

23.0 Drenagem de Chorume – Dreno Emissário 9.280,50 

24.0 Poços de Visita para o Sistema de Chorume 17.544,00 

25.0 Drenagem de Gases 124.835,28 

26.0 Drenagem Superficial – Canal Perimetral 82.363,70 

27.0 Drenagem Superficial – Canal Retangular 39.618,12 

28.0 Drenagem Superficial – Travessia 32.972,80 

29.0 Acessibilidade e Reciclagem 9.645,61 

30.0 Urbanização 277.334,29 

 TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO R$ 10.564.819,77 

Fonte: ECOSAM, 2020  
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6.20. ESTIMATIVA DA MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA O EMPREENDIMENTO 
 

  Para a obra do CTR de São José do Bonfim – PB - aterro sanitário de estima-se a 

contratação de 30 colaboradores, das mais variadas categorias profissionais, incluindo:  

 15 pedreiros e serventes;  

 01 mestre de obras;  

 02 carpinteiros; 

 01 soldador mecânicos;  

 02 montadores;  

 02 eletricistas;  

 02 bombeiros 

 02 vigias; 

 01 engenheiro. 

 02 Jardineiros 

 

 Para operação do aterro sanitário de São José do Bonfim será necessário à 

contratação de trabalhadores distribuídos nos setores gerencial, administrativo, 

operacional, controle e manutenção e monitoramento ambiental.  

 Para execução de atividades administrativas e de recebimento e tratamento de 

resíduos sólidos e de construção civil, são previstos os seguintes profissionais:  

 01 operador balança;  

 03 vigias (03 turnos);  

 01 operador para RCC; 

 01 operador pá carregadeira RCC;  

 02 Motoristas para Cacambas basculantes 

 01 operador de trator de esteiras 

 01 operador de retroescavadeira  

 01 Auxiliar administrativo. 

 02 Fiscais de balanca e de descarga de resíduos. 

 01 pedreiro 
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 01 ajudante geral 

 01 jardineiro 

 01 topografo 

 01 auxiliar de topografo 

 01 encarregado da operação do aterro sanitário 

 01 Engenheiro Civil residente.  

 

Alguns destes profissionais podem ser contratados por necessidade dos servicos ou 

por terceirização. 

 

 

CRONOGRAMA DE IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO  

 

O Cronograma de implantação do empreendimento consiste em apresentar todas 

as etapas construtivas do aterro sanitário de São José do Bonfim – CTR da RM de Patos – 

PB e entorno, de modo a sabermos a etapa e a atividade em que mês ou em que semana 

será executada. Este Cronograma Fisico foi concebido baseado no Orcamento Estimativo 

indicado acima e foi concebido para execução em 10 ( dez) meses,  utilizando-se técnicas de 

engenharia especificas para este tipo de empreendimento já referendado em outros 

empreendimentos similares pela ECOSAM – Consultoria em Saneamento Ambeintal Ltda. 
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Tabela 15 – Cronograma de implantação do empreendimento 

Cronograma Físico e Financeiro       

Ite
m 

Descrição 
Total Por 

Etapa 
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 

1 

ESTUDOS, 
PROJETOS E 

SERVIÇOS 
PRELIMINARES 

100,00% 
 

687.275,8
1 

20,00% 
 

137.455,16 

20,00% 
 

137.455,16 

30,00% 
 

206.182,7
4 

30,00% 
 206.182,74 

      

2 
CERCA DE 

PROTEÇÃO E MURO 
DE CONTORNO 

99,70% 
 

218.988,8
1 

33,00% 
 72.266,31 

33,30% 
 72.923,27 

33,40% 
 73.142,26 

       

3 CINTURÃO VERDE 
100,00% 

 69.772,50 
10,00% 

 6.977,25 
10,00% 

 6.977,25 
20,00% 

 13.954,50 
   10,00% 

 6.977,25 
10,00% 

 6.977,25 
10,00% 

 6.977,25 
30,00% 

 20.931,75 

4 
BALANÇA 

ELETRÔNICA 
100,00% 

 98.500,00 
    30,00% 

 29.550,00 
30,00% 

 29.550,00 
40,00% 

 39.400,00 
   

5 

SISTEMA VIÁRIO - 
VIA DE ACESSO 
PRINCIPAL DE 

CONTORNO 

99,00% 
 

135.392,1
4 

    20,00% 
 27.078,43 

30,00% 
 40.617,64 

10,00% 
 13.539,21 

10,00% 
 13.539,21 

20,00% 
 27.078,43 

9,00% 
 12.185,29 

6 
CONTROLE 
AMBIENTAL 

100,00% 
 19.968,38 

33,00% 
 6.589,57 

   33,00% 
 6.589,57 

  34,00% 
 6.789,25 

  

7 
SISTEMA DE 
SEGURANÇA 

100,00% 
 37.839,36 

33,00% 
 12.486,99 

   33,00% 
 12.486,99 

  34,00% 
 12.865,38 

  

8 
INSTALAÇÕES 

ELÉTRICAS 

100,00% 
 

199.023,0
6 

100,00% 
 

199.023,0
6 

         

9 
INSTALAÇÕES 

HIDRO-SANITÁRIAS 

100,00% 
 

105.518,1
3 

    10,00% 
 10.551,81 

10,00% 
 10.551,81 

20,00% 
 21.103,63 

20,00% 
 21.103,63 

20,00% 
 21.103,63 

20,00% 
 21.103,63 

10 
GUARITA DE 
SEGURANÇA 

100,00% 
 97.678,28 

    20,00% 
 19.535,66 

50,00% 
 48.839,14 

30,00% 
 29.303,48 

   

11 
UNIDADE 

GERENCIAL E 
ADMINISTRATIVA 

100,00% 
 85.500,01 

    30,00% 
 25.650,00 

30,00% 
 25.650,00 

40,00% 
 34.200,00 

   

12 
UNIDADE DE 

MANUTENÇÃO DE 
MÁQUINAS E 

100,00% 
 

110.039,3

       20,00% 
 22.007,86 

50,00% 
 55.019,65 

30,00% 
 33.011,79 
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EQUIPAMENTOS 0 

13 
UNIDADE DE 

TRATAMENTO DE 
PODAS 

0,00% 
 0,00 

          

14 
UNIDADE DE 

TRATAMENTO DE 
CHORUME 

100,00% 
 49.959,25 

    20,00% 
 9.991,85 

30,00% 
 14.987,78 

20,00% 
 9.991,85 

30,00% 
 14.987,78 

  

15 

EXECUÇÃO DE 
IMPERMEABILIZAÇÃ

O DE BASE COM 
SOLO BENTONÍCO 

100,00% 
 67.590,60 

       30,00% 
 20.277,18 

50,00% 
 33.795,30 

20,00% 
 13.518,12 

16 

SISTEMA DE 
DRENAGEM DE 

CHORUME-
LIXIVIADO 

100,00% 
 

127.636,9
2 

      20,00% 
 25.527,38 

20,00% 
 25.527,38 

40,00% 
 51.054,77 

20,00% 
 25.527,38 

17 
ACESSIBILIDADE E 

RECICLAGEM 
100,00% 
 9.645,61 

       30,00% 
 2.893,68 

30,00% 
 2.893,68 

40,00% 
 3.858,24 

18 URBANIZAÇÃO 
100,00% 

 95.695,11 
     20,00% 

 19.139,02 
20,00% 

 19.139,02 
20,00% 

 19.139,02 
20,00% 

 19.139,02 
20,00% 

 19.139,02 

Porcentagem  19,62% 9,81% 13,23% 9,3% 6,38% 8,54% 8,99% 7,5% 9,8% 6,74% 

Custo  434.798,3
3 

217.355,6
9 

293.279,5
1 

206.182,74 141.434,30 189.335,40 199.181,83 166.107,63 217.061,73 149.275,23 

Porcentagem Acumulado  19,62% 29,43% 42,66% 51,97% 58,35% 66,89% 75,88% 83,38% 93,17% 99,91% 

Custo Acumulado  434.798,3
3 

652.154,0
1 

945.433,5
2 

1.151.616,2
6 

1.293.050,5
7 

1.482.385,9
6 

1.681.567,8
0 

1.847.675,4
2 

2.064.737,1
5 

2.214.012,3
8 
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CAPÍTULO VII
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7  LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE AO ESTUDO AMBIENTAL. 

 
7. LEGISLAÇÃO AMBIENTAL PERTINENTE AO ESTUDO AMBIENTAL 

 

Enquadramento legal  

  A elaboração do presente estudo foi pautada pelo princípio da responsabilidade 

socioambiental, entendida como a responsabilidade de uma organização pelos impactos 

de suas decisões e atividades na sociedade e no meio ambiente, por meio de um 

comportamento ético e transparente, que contribua para o desenvolvimento sustentável, 

inclusive a saúde e bem estar da sociedade, que leve em consideração as expectativas das 

partes interessadas, que esteja em conformidade com a legislação aplicável e seja 

consistente com as normas internacionais de comportamento, que esteja integrada em 

toda a organização e que seja praticada em suas relações.  

  Com vistas a obter a segurança jurídica necessária a partir do conhecimento do 

conjunto de leis e normas que regem a preservação e a utilização do meio ambiente, 

relativo a todos seus fatores (físico, biótico, antrópico - socioeconômico), ao longo do 

presente estudo foram indicadas e observadas as limitações administrativas impostas pelo 

poder público e considerados todos os dispositivos legais em âmbito federal, estadual e 

municipal, relacionadas ao processo de licenciamento ambiental, às atividades necessárias 

para a implantação e operação do projeto e referentes à utilização, proteção, conservação 

dos recursos ambientais, ao uso e ocupação do solo, bem como aqueles que definem 

parâmetros e metodologias de análise de variáveis ambientais.  

  Para isso, foi efetuado um levantamento criterioso da legislação seguido da análise 

da aplicabilidade e compatibilidade do empreendimento, CTR da RM de Patos - PB, aterro 

saniatrio de São José do Bonfim -PB, com os requisitos legais específicos de forma a 

atender integralmente a Legislação nos três níveis de entes publicos definidos no TR – 

Termo de Referência da SUDEMA.  

  A partir do exame da legislação incidente e aplicável ao empreendimento, com 

ênfase nas questões relacionadas ao processo de licenciamento ambiental, às medidas de 

controle e proteção ambientais necessárias e aos parâmetros e metodologias de análise 
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das variáveis ambientais, foi possível concluir que há de fato compatibilização da proposta 

para o empreendimento com a legislação ambiental incidente sobre o projeto executivo e 

sua área de influência. A seguir discorremos sobre a Legislação dos três níveis federados 

estudados: 

 

7.1. LEGISLAÇÃO FEDERAL  
As referências normativas para a seleção de áreas para disposição de resíduos (lixo) 

emanam do artigo 225 da Constituição Federal que trata da questão ambiental no Capítulo 

VI. No entanto, a Lei Federal nº 2312 de 03/09/54, regulamentada pelo Decreto n.º 44974-A 

de 21/01/61, em seu artigo 12 estabelecia que “A coleta, o transporte e o destino final do 

lixo deverão processar-se em condições que não tragam inconvenientes à saúde e ao bem-

estar público... “. 

A Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, que dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, traz em seu conteúdo os primórdios básicos da preocupação com a 

questão ambiental, sendo, desde então, sucedida por diversos outros textos legais 

pertinentes ao assunto, sobretudo visando delimitar, regulamentar e preservar o bem 

público, protegido jurisdicionalmente, e de soberba importância à vida terrestre.  

Tal questão ganhou amplitude legislativa ao serem estabelecidos na Constituição 

da República Federativa do Brasil, de 1988, dispositivos específicos, restando clara a 

intenção e o interesse público quanto à proteção do meio-ambiente, no interesse da 

coletividade, devendo ela preservá-lo e defendê-lo, juntamente com o Poder Público.  

A definição de meio-ambiente é oportunamente inserida no contexto legal 

brasileiro, na própria Lei da Política Nacional do Meio-Ambiente, em seu art. 3º: 

Art. 3º - Para os fins previstos nesta Lei, entende-se por: 

I - meio-ambiente, “o conjunto de condições, leis, influências e interações de 

ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas 

formas”.  

No âmbito constitucional, a Carta Magna de 1998, em seu art. 225, § 1º, inciso IV, 

estabelece : 

Art. 225 - Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem 

de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se a Poder Público e 

à coletividade o dever de preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 
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§ 1º para assegurar a efetividade desse direito, incumbe ao poder público: 

(...) 

IV – exigir, na forma da lei, para instalação de obra ou atividade potencialmente 

causadora de significativa degradação do meio ambiente, estudo prévio de impacto 

ambiental, a que se dará publicidade. 

Desses dispositivos da Constituição podem ser extraídas algumas prescrições que 

condicionam a ação do Estado na área do meio ambiente. Em primeiro lugar, o que se nota 

é que existe, expressamente consignado, o dever imposto ao Poder Público de atuar na 

defesa do meio ambiente, seja no âmbito legislativo, seja no âmbito executivo e até no 

âmbito jurisdicional. Para tanto, a Constituição atribuiu ao Estado a incumbência de adotar 

uma série de ações e programas, que, no seu conjunto, constituem a política ambiental do 

país (artigo 225, § 1º), disciplinada em norma específica, a Lei n.6.938/81 (Lei da Política 

Nacional do Meio Ambiente).  

O legislador constitucional, frente à importância do meio ambiente sadio, vem 

nesse dispositivo solidificar a importância de sua conservação e combate à degradação, 

como condição de sobrevivência de todas as espécies animais, minerais e vegetais que se 

encontram no planeta. Ao ser usado o meio ambiente, seja para qualquer fim, em que haja 

a realização de obra ou atividade potencialmente causadora de significativa degradação do 

meio ambiente deverá ser obedecido o procedimento constitucional para sua realização, o 

que aduz a premissa de importância para toda e qualquer questão que potencialmente 

venha a causar danos ao meio ambiente. 

A implantação do aterro sanitário de São José do Bonfim componente do CTR da 

RM de Patos – PB ocorrerá na zona rural do município de São José do Bonfim,  nas 

proximidades da Rodovia Estadual PB 262 - BR 110, no sítio Chico Luís 

 Não diferente das demais obras e/ou atividades potencialmente degradadoras do 

meio-ambiente, é requisito para seu desempenho e aprovação pelos órgãos competentes o 

Estudo de Impacto Ambiental e respectivo Relatório de Impacto Ambiental, tendo o 

assunto tratamento especificado pela legislação, em nível federal, estadual e municipal.  

 

A LEI FEDERAL Nº 6.938/81, QUE DISPÕE SOBRE A POLÍTICA NACIONAL DO MEIO 

AMBIENTE (PNMA), EM SEU ART. 9º, INCISO IV ESTABELECE:  
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Art. 9º - São instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente: 

IV - O LICENCIAMENTO E A REVISÃO DE ATIVIDADES EFETIVA OU 

POTENCIALMENTE POLUIDORAS. 

COM ISSO, TEM-SE CLARA A OBRIGATORIEDADE DE SUBMETER O PROJETO À 

APROVAÇÃO, PELO ÓRGÃO COMPETENTE,  DE FORMA QUE O PODER PÚBLICO POSSA 

EXERCER SEU INTERESSE,  NO QUE DIZ RESPEITO À CONSERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. 

O ARTIGO 10 DA MESMA LEI ESTABELECE: 

Art. 10 - A construção, instalação, ampliação e funcionamento de 

estabelecimentos e atividades utilizadoras de recursos ambientais, considerados efetiva ou 

potencialmente poluidores, bem como os capazes, sob qualquer forma, de causar 

degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento por órgão estadual 

competente, integrante do SISNAMA, sem prejuízo de outras licenças exigíveis. 

A Resolução nº 001, do Conselho Nacional do Meio Ambiente, definiu os critérios 

básicos e as diretrizes gerais para estudo de impacto ambiental. A referida Resolução 

estabelece, em ser art. 2º, inciso X: 

Art. 2º - Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo 

relatório de impacto ambiental - RIMA, a serem submetidos à aprovação do órgão estadual 

competente, e do IBAMA em caráter supletivo, o licenciamento de atividades 

modificadoras do meio ambiente, tais como:  

X - aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou 

perigosos. 

A Resolução nº 237, de 19 de dezembro de 1997, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente, dispõe sobre o licenciamento ambiental, definindo, em ser art. 1º: 

 

LICENCIAMENTO AMBIENTAL: PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PELO QUAL O 

ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE LICENCIA A LOCALIZAÇÃO, INSTALAÇÃO, AMPLIAÇÃO 

E A OPERAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS E ATIVIDADES UTILIZADORAS DE RECURSOS 

AMBIENTAIS, CONSIDERADAS EFETIVA OU POTENCIALMENTE POLUIDORAS OU 

DAQUELAS QUE, SOB QUALQUER FORMA, POSSAM CAUSAR DEGRADAÇÃO AMBIENTAL, 

CONSIDERANDO AS DISPOSIÇÕES LEGAIS E REGULAMENTARES E AS NORMAS TÉCNICAS 
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APLICÁVEIS AO CASO. 

O LICENCIAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE SÃO JOSÉ DO BONFIM DEVERÁ 

OBEDECER AOS FUNDAMENTOS DA RESOLUÇÃO CONAMA Nº 237/97, PELO FATO DO 

EMPREENDIMENTO ENQUADRAR-SE NO CONTIDO EM SEU ARTIGO 1º, DEVENDO, DA 

MESMA FORMA, SEREM OBSERVADAS AS NORMAS ESPECÍFICAS PARA A IMPLANTAÇÃO 

DO PROJETO EXECUTIVO 

A REFERIDA RESOLUÇÃO DELIMITA A COMPETÊNCIA PARA O LICENCIAMENTO 

DAS ATIVIDADES PREVISTAS NA PRÓPRIA RESOLUÇÃO  01/86,  DO CONSELHO NACIONAL 

DO MEIO AMBIENTE,  PARA O ENTE ESTADUAL,  INTEGRANTE DO SISNAMA,  NO CASO A 

SUPERINTENDÊNCIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DA PARAIBA – 

SUDEMA. 

 

 “Art. 4º - Compete ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis - Ibama, órgão executor do SISNAMA, o licenciamento ambiental, a 

que se refere o artigo 10 da Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981, de empreendimentos e 

atividades com significativo impacto ambiental de âmbito nacional ou regional. 

§ 1º - O IBAMA fará o licenciamento de que trata este artigo após considerar o 

exame técnico procedido pelos órgãos ambientais dos Estados e Municípios em que se 

localizar a atividade ou empreendimento, bem como, quando couber, o parecer dos demais 

órgãos competentes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios envolvidos 

no procedimento de licenciamento. 

 

O ART. 5º DA MESMA RESOLUÇÃO É AINDA MAIS ESPECÍFICO PARA A QUESTÃO 

DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL DO EMPREENDIMENTO, QUE, NA PRÁTICA, ATENDERÁ 

A PELO MENOS DOIS MUNICÍPIOS, COMO SE CONSTATA NA ANÁLISE DO INCISO I: 

 

Art. 5º - Compete ao órgão ambiental estadual ou do Distrito Federal o 

licenciamento ambiental dos empreendimentos e atividades: 

I - Localizados ou desenvolvidos em mais de um Município ou em unidades de 

conservação de domínio estadual ou do Distrito Federal. 
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Outros dispositivos legais devem ser considerados com relação ao 

empreendimento, podendo-se enumerar: 

Lei nº 4.771, de 15 de setembro de 1965, alterada pela Lei nº 7.803, de 18 de julho 

de 1989: institui o Código Florestal. 

Lei Federal nº 5.197, de 03 de janeiro de 1967: dispõe sobre a proteção à fauna. 

Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985: disciplina a ação civil pública de 

responsabilidade por danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, a bens e direitos 

de valor artístico, estético, histórico e paisagístico. 

Lei nº 7.754, de 14 de abril de 1989: estabelece medidas para proteção das florestas 

existentes nas nascentes de rios. 

Lei Federal nº 9.433/97: institui a Política Nacional de Recursos Hídricos e cria o 

Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos.  

Lei Federal nº 9.985, de 18 de julho de 2000: institui o Sistema Nacional de 

Unidades de Conservação – SNUC. 

Lei Federal nº 10.257, de 10 de julho de 2001: estabelece diretrizes gerais da 

política urbana (Estatuto das Cidades). 

Lei Federal nº 12.395, de 02 de Agosto de 2010: Dispões sobre a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. 

Resolução CONAMA nº 04, de 09 de Outubro de 1995, do Conselho Nacional do 

Meio Ambiente: Dispõe sobre a ASA – Asa de Segurança Aeroportuária. 

Resolução CONAMA nº 05, de 15 de junho de 1988, do Conselho Nacional do Meio 

Ambiente: dispõe sobre o licenciamento de obras de saneamento para as quais seja 

possível identificar modificações ambientais significativas. 

Portaria PCA 3-3 de 2018, 2019 e 2020 – Dispõe sobre o estabelecimento do plano 

Básico de Gerenciamento de Risco Aviário – PBGRA. 

Resolução CONAMA N.º 237/97: 

Regulamenta os aspectos do Licenciamento Ambiental estabelecidos na Política 

Nacional de Meio Ambiente. 

Resolução CONAMA N.º 257/99: 

Dispõe sobre o disciplinamento do descarte de pilhas e baterias 

Resolução nº 307, de 05 de julho de 2002 do CONAMA: estabelece diretrizes, 

critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. 
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Resolução CONAMA Nº 308, de 21 de março de 2002 

Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental para municípios de pequeno porte de 

forma simplificada. 

Resolução CONAMA N.º 357 /2005: 

Dispõe sobre a classificação dos corpos d’água e seu enquadramento. 

Resolução CONAMA N.º 358 /2005: 

Dispõe sobre o tratamento e a disposição final dos resíduos de serviços de saúde.  

Resolução CONAMA N.º 396 /2008: 

Dispõe sobre a classificação e diretrizes ambientais para enquadramento 

prevenção e controle de poluição de águas subterrâneas. 

 

Normas Técnicas 

Norma Técnica da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR nº 

8419/1984: Regula a apresentação de projetos de aterros sanitários sólidos urbanos. 

Norma Técnica da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR nº 

11.174/1990: Tratamento, armazenamento e transporte de resíduos. 

Norma Técnica da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR nº 

13.896/1997: critérios para projeto, implantação e operação de aterros de resíduos não 

perigosos. 

Norma Técnica da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR nº 

6.484/1983 – solo – Sondagens de simples reconhecimento com STP – método de ensaio.  

Norma Técnica da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR nº 

1004/2004: classificação dos resíduos sólidos. 

Norma Técnica da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR nº 

8.063/1983 - programação de sondagens de simples reconhecimento. 

Norma Técnica da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR nº 

11.174/ - Armazenamento de resíduos sólidos Classe II e III. 

Norma Técnica da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR nº 

12.235/ - Armazenamento de resíduos sólidos perigosos. 

Norma Técnica da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR nº 

15.495-1/ - Poços de Monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulares – 

Projeto e Construção. 
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Norma Técnica da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas - NBR nº 

15.495-2/ - Poços de Monitoramento de águas subterrâneas em aquíferos granulares – 

Desenvolvimento. 

 

Diagnóstico de prospecção arqueológica – portaria IPHAN n0 230/2002. 

Portaria IPHAN – Instituo do Patrimônio Histórico e Natural no 230/2002 – dispõe 

sobre o contexto arqueológico e etno-histórico. A área onde será implantado o 

empreendimento em seu contexto arqueológico e etno-histórico segundo levantamentos 

secundários e da avaliação dos impactos dos empreendimentos, através de cartas 

ambientais temáticas, de sua geologia, geomorfologia, hidrografia, declividade e 

vegetação, não apresenta nenhum risco ao patrimônio arqueológico, motivo pelo qual está 

se realizando o Diagnóstico de Prospecção Arqueológica para confirmação desta assertiva. 

Por não existir nenhum sítio arqueológico na área ou em sua área de influência indireta, que 

seja afetado direta ou indiretamente, tal Diagnóstico precisa ser realizado. O 

empreendedor na implantação do empreendimento, caso encontre algum vestígio 

arqueológico, se compromete a comunicar imediatamente os órgãos competentes para a 

adoção das medidas cabíveis. 

  Portaria 07 de 1988 – Estabelece procedimentos necessários a comuicacao previa, as 

permissões e as autorizações para pesquisas e escavações arqueológicas em sítios 

arqueológicos previstos na Lei 3.924 de 1961. 

Portaria 034 de 2003 – SMA – Dispoe sobre as medidas necessárias a proteção do 

patrimônio arqueológico e pre-historico quando do licenciamento ambiental de 

empreendimentos e atividadades potencialmente causadores de significativo impacto 

ambiental, sujeitos a apresentação de EIA-RIMA. 

Instrução Normativa 001 de 2015 do IPHAN – Estabelece procedimentos 

administrativos a serem observados nos processos de licenciamento ambiental junto ao 

IPHAN. 

 

7.2. LEGISLAÇÃO ESTADUAL  
A Constituição do Estado da Paraíba, promulgada em 05 de outubro de 1989, trata 

do Meio Ambiente no Capítulo IV, artigos 227 a 235. 
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A Constituição Estadual estabelece que “para a instalação de obra ou atividade 

potencialmente causadora de significativa degradação ambiental, será exigido estudo 

prévio de impacto ambiental, a que se dará publicidade e, na forma da lei, submetido a 

audiência pública. ” 

No Estado da Paraíba o regime florestal encontra-se abrigado na Lei Estadual nº 

6.002, de 29 de dezembro de 1994, que institui o Código Florestal daquele Estado, Decreto 

nº 24.414, de 27 de setembro de 2003, que dispõe sobre a exploração florestal, e o Decreto 

nº 24.416, de mesma data, que dispõe sobre a reposição florestal. 

Decreto Estadual nº 19.260, de 31 de outubro de 1997, que regulamenta a outorga 

do direito de uso dos recursos hídricos na Paraíba. 

Outros dispositivos legais estaduais devem ser ressaltados: 

Lei nº 6.757, de 08 de julho de 1999:  Dispõe sobre a transformação da 

Superintendência de Administração do Meio Ambiente – SUDEMA, em Autarquia, e altera 

a Lei 4.335/81 e dá outras providências. 

Decreto nº 21.119 de 20 de Junho de 2000, Dispões dobre sanções administrativas 

pela SUDEMA e a inscrição em dívida ativa das multas devidas a Autarquia. 

Decreto nº 21.120 de 20 de Junho de 2000, Regulamenta a Lei nº 4.335/81, 

modificada pela Lei nº 6.757/99, que Dispõe sobre a prevenção e controle da poluição 

ambiental, estabelece normas disciplinadoras e dá outras providências. 

Decreto nº 15.149 de 09/02/1992 - Cria zoneamento sócio-econômico. 

Dec. 19.260 de 31/10/1992 - Regulamenta e outorga do uso dos recursos hídricos. 

Decreto nº 21.120 de 20/06/2000 - Regulamente a Lei 4335 de 16/12/1981, 

modificada pela lei 6757 de 08/07/1999, que supõe sobre a prevenção e controle de poluição 

ambiental. 

Decreto nº 23.837 de 27/12/2001 - dispõe sobre a aplicação dos recursos 

obrigatórios dos documentos do licenciamento ambiental. 

Decreto nº 24.417 de 27/09/2003 - dispõe sobre o uso e alteração do solo. 

 

7.3. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 
 Para elaboração do estudo foi relacionada a legislação municipal observada para o 

município de São José do Bonfim – PB, onde se localiza o empreendimento em estudo.  
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  A legislação de São José do Bonfim se baseia nas disposições da Lei Orgânica 

Municipal.  

  A Lei Orgânica Municipal é de 25 de abril de 1990 e alterações posteriores, que 

objetiva o desenvolvimento com respeito aos direitos humanos e a natureza. 

  Como o município tem população inferior a 10.000 habitante, não possui Plano 

Diretor Municipal.  

  A Lei Complementar nº 01/2013, de 04 de março de 2013, estabelece na Seção VIII, 

em seu Artigo 9º as atribuições da Secretária de Meio Ambiente do município, sendo 

estas: 

I -  Coordenar o processo de formulação, aprovação, avaliação e atualização da Política 

Municipal de Meio Ambiente; 

II – Estabelecer diretrizes para o planejamento ambiental em conjunto com a sociedade 

civil; 

III – coordenar e executar, fiscalizar planos, programas, projetos  e atividades de proteção 

ambiental visando contribuir para melhoria da qualidade de vida da população mediante a 

preservação, conservação e recuperação dos recursos naturais, considerando meio 

ambiente como bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida; 

IV – propor normas, critérios e padrões municipais relativos ao controle, ao 

monitoramento à preservação, à melhoria e à recuperação da qualidade do meio 

ambiente; 

V – outorgar licença ambiental, cadastrar e fiscalizar a implantação e a operação de 

empreendimentos, potencial ou efetivamente degradadores do meio ambiente; 

VI – fixar critérios de monitoramento e auto-monitoramento, condições de lançamentos e 

padrões de emissão de resíduos e efluentes de qualquer natureza,  bem como exercer a 

fiscalização de seu cumprimento; 

VII – promover medidas adequadas à preservação de árvores isoladas imunes ao corte e 

dos maciços vegetais significativos, identificando-os e cadastrando-os bem como exercer 

a fiscalização correspondende; 

VIII – cumprir e fazer o Plano de Arborização Municipal e o manejo e integração do Sistema 

de Áreas Verdes do Município, e da fauna associada; 
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IX – promover a conscientização pública para a proteção do meio ambiente, criando o 

instrumentos adequados para a educação ambiental como processo  permanente, 

integrado e multidisciplinar. 

CONVÉM RESSALTAR QUE ESTE EMPREENDIMENTO É UM EMPREENDIMENTO PRIVADO. 

7.4. CONCLUSÃO  
 

A análise legal efetuada não constatou conflito com a legislação ambiental, 

regulamentadora da atividade de implantação do aterro sanitário de São José do Bonfim – 

PB, assim como os diplomas legais que visam proteger a vegetação, a fauna, a os recursos 

hídricos, o patrimônio cultural e o controle da poluição.  

Nestas condições, não se vislumbra qualquer impedimento de caráter legal à 

implantação e operação do empreendimento proposto, quer seja para a primeira etapa de 

implantação, no caso da infraestrutura inicial quer seja para a segunda etapa do 

empreendimento, no caso a implantação e operação das células de resíduos e demais 

instalações operacionais, aguardando, portanto, a licença de instalação por parte do órgão 

licenciador, no caso a SUDEMA. 
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