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Apresentação
A recente Lei 11.445, de 07 de janeiro de 2007, fixa as diretrizes nacionais para o saneamento
básico, estabelecendo a universalização do acesso aos serviços de abastecimento de água,
esgotamento sanitário, limpeza urbana e manejo de resíduos, disponibilizando os serviços de
drenagem e de manejo das águas pluviais em todas as áreas urbanas.
Entende-se por saneamento básico, o conjunto de serviços, infraestruturas e instalações
operacionais de:
- Abastecimento de água potável.
- Esgotamento sanitário.
- Limpeza urbana e manejo de resíduos, conjunto de atividades, infraestruturas e instalações
operacionais de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo doméstico e do lixo
originário da varrição e limpeza de logradouros e vias públicas, além de disciplinar os demais tipos de
resíduos (industriais, de serviços de saúde, construção civil, especiais etc.).
- Drenagem e manejo das águas pluviais urbanas.
O entendimento dos Sistemas de Limpeza Urbana e Manejo dos Resíduos Sólidos de cada
Município passa pelo detalhamento de todos os fatores que impactam diretamente na resolução dos
problemas afetos ao setor, tais como: aspectos legais, financeiros, arranjos institucionais, forma de
prestação dos serviços, tecnologia de manejo e infraestrutura operacional, destacando-se as ações
integradas da limpeza urbana, acondicionamento, coleta, transporte, transbordo, tratamento e
disposição final. Como consequência surge a necessidade de elaboração dos Planos Municipais de
Gerenciamento Integrado de Resíduos Sólidos, parte integrante dos Planos Municipais de Saneamento
Básico (Lei 11.445/2007).
Isto posto, e apoiados na conceituação básica dos resíduos sólidos (lixo) e na sua gestão
integrada, apresenta-se esta Publicação Temática – Guia para Elaboração de Projetos de Aterros
Sanitários para Resíduos Sólidos Urbanos, abordando as definições dos resíduos sólidos, escolha de
áreas, licenciamentos, detalhamentos do projeto, sua construção, operação, manutenção e gestão,
destacando ainda, os desafios atuais referentes à eficiência e sustentabilidade dos sistemas. Para
tanto, e pelo volume de informações disponibilizadas formatamos o presente Guia, em dois volumes.
Concluimos nesta apresentação que projetar, construir e operar aterros sanitários requer grande
capacitação técnica, porém a sua gestão integrada e a sua sustentabilidade requerem muito mais:
dedicação, responsabilidade administrativa e financeira e sobretudo amor pela causa pública.
Os autores
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1

ATERROS SANITÁRIOS

1.1 Definições
Lixão
O método tradicional para a disposição final do lixo em municípios onde a falta de recursos
financeiros ou que não possuem ainda uma política ambiental bem definida, tem sido o vazadouro ou o
lixão a céu aberto. Sua localização, na maioria dos casos se dá em locais inadequados, degradando o
local e seu entorno.
A região impactada apresenta grande proliferação de vetores e na tentativa de minimização dos
problemas ambientais, ateia-se fogo. Maus odores e a presença de micro-organismos patogênicos se
constituem em elementos de degradação intensa acompanhados de diversas espécies de animais
originando riscos à saúde e ao meio ambiente
A contaminação do ar, água e solo é intensa, degradando-se a paisagem do entorno. Erradicar os
lixões ou ainda remediar as áreas degradadas é uma prática que vem sendo estimulada pelos Órgãos
Ambientais constituídos.
É possível converter um vazadouro em um aterro controlado, observando-se os seguintes
requisitos:
• Efetuar dignóstico determinando a qualidade ambiental do vazadouro.
• Avaliar as condições de fechamento e selagem que permitam o desenvolvimento de um aterro
sanitário.
• Avaliar a vida útil do novo projeto, a qual deverá superar no mínimo cinco anos.
5
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O termo aterro controlado, começou a ser utilizado durante os últimos anos para denominar os
aterros “não sanitários”, os quais apresentam algumas falhas ou faltas, tais como impermeabilização
do fundo, não recolhimento e tratamento do percolado, não coleta dos gases produzidos e consequente
queima ou aproveitamento, não recobrimento com camada de terra ao final da jornada diária de
trabalho, entre outros aspectos. Alguns especialistas concordam em que o importante é melhorar
paulatinamente o existente até chegar, a médio ou curto prazo a um aterro sanitário verdadeiro.
Lixão de Antonina/PR

Lixão de Brasilia/DF

Fonte:<http://condef.wordpress.com/2008/12/22/consumoconsciente/t>.

Fonte: <http://www.parana-online.com.br>.

Lixão de Canudos/BH

Lixão de Divinópolis/MG

Fonte:<www.divinopolis.mg.gov.br/imprensa/publnoticia.php?c
od=557>.
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Fonte: Econoticias–
<www.ecossistema.bio.br/.../14/lixao%201.jpg>.
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Aterros Sanitários (para Resíduos Não Perigosos)
Os aterros sanitários convencionais ou mecanizados são os que se aplicam em todas as
localidades com resíduos suficientes para justificar economicamente o uso de máquinas para as
operações de escavação, preparo do terreno, corte de material de cobertura, movimentação,
espalhamento, compactação e recobrimento do lixo.
• 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.
• Deverá reunir as seguintes características mínimas:
• O aterramento de resíduos evita a proliferação de vetores, riscos à saúde pública e a
degradação ambiental.
• A área do aterro deverá ser perfeitamente delimitada e cercada.
• Deverá ser estabelecido um controle de acesso de veículos e pessoas.
• Não se queima o lixo, nem se produzem maus odores, devendo ser coberto
diariamente.
• Existe drenagem das águas pluviais.
• Existem obras de engenharia para o controle das emissões gasosas, para a central e
tratamento do percolado.
• Existe um programa de monitoramento ambiental.
• Existem planos de fechamento (clausura) e pós-clausura.
• Aplicam-se aos resíduos Classe II – não inertes e Classe lll – inertes em condições especiais
(NBR–10.004) e normas já referenciadas.

Aterros Sanitários Manuais
Os aterros sanitários manuais são geralmente usados em pequenas localidades, até 20.000
habitantes ou 10 toneladas diárias.
Nesses aterros as escavações para preparo do terreno e para retirada do material de cobertura
sãofeitas com máquinas a cada três ou quatro meses enquanto que as operações de movimento,
transporte e acomodação do lixo fazem-se manualmente com carrinho de mão, pás e picaretas.
Poderá ser utilizado ainda, tambor compressor para compactação dos resíduos. O sistema
trincheiras ou de área poderá ser utilizado.

7
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Aterros Sanitários Energéticos
São aterros sanitários nos quais se dá a coleta dos gases produzidos, através de um sistema de
tubulações conectadas às chaminés de captação. O sistema é acoplado a um equipamento de sucção
(compressor de ar com fluxo invertido) e um sistema de purificação do biogás para retirada do CO2
(coluna de água) e filtro para gás sulfídrico (limalha de ferro, serragem, sepilho, entre outros). O gás
metano já purificado, é armazenado em reservatórios plásticos e então comprimido em bujões
especiais (cilindros de aço). As células de resíduos são mais altas, 5,0 a 6,0 metros, diminuindo a
quantidade do material de recobrimento.
Um aterro sanitário energético poderá ainda contar com um sistema de irrigação com o
próprio líquido percolado, aumentando o teor de umidade e consequentemente mantendo com
regularidade a produção de biogás/metano.

Aterros para Resíduos Perigosos
Os resíduos perigosos são gerados em quantidades limitadas por toda a comunidade. Um frasco
de aerosol descartado por um habitante se constitui em um perigo potencial. Entretanto o grau de risco
representado por ele é baixo. Desse modo o frasco pode ser coletado, estocado, transportado e disposto
da mesma maneira que outros resíduos não perigosos originários das residências.
Em termos de geração, as unidades industriais são as principais fontes produtoras de resíduos
sólidos perigosos, embora a quantidade produzida seja baixa.
Em geral, os resíduos perigosos, sempre que possível, recebem um tratamento inicial antes da
disposição final, tendo em vista reduzir ou eliminar substâncias nocivas neles presentes. O tratamento
pode ocorrer por meios físicos, químicos, térmicos ou biológicos.
Um aspecto importante é o conhecimento das características dos resíduos a serem tratados ou
dispostos em aterros. As figuras, a seguir, representam os fluxogramas iniciais a serem seguidos, tendo
em vista a classificação de resíduos da NBR–10.004.

8
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FLUXOGRAMA PARA CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS

Obs.: Classe III = II-B

Obs.: Classe II = II-A

Inerte
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FLUXOGRAMA (RESÍDUOS DE ORIGEM NÃO CONHECIDA)

Aterro Sanitário de Boston/USA (Ilha).
10
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1.2 ESCOLHA DE ÁREAS
As normas em vigor, referentes a aterros sanitários para resíduos perigosos, não perigosos e
inertes apresentam em seus capítulos iniciais, a necessidade de escolha de área para implantação dos
mesmos mediante a observância de critérios bem estabelecidos. Para tanto, deverão ser observados os
elementos e critérios a seguir, apresentados de forma resumida.

Fonte: Lupatini (2002).
11
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Fonte: Lupatini (2002).

Fonte: Lupatini (2002).
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Fonte: Lupatini (2002).

Fonte: Lupatini (2002).
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1.3 LICENCIAMENTOS
Os trâmites para licenciamento do aterro devem obedecer os seguintes passos:
•
Estudo de três áreas possíveis para implantação do futuro aterro, conforme critérios
anteriormente apresentado;
•
Seleção e indicação de uma das três áreas estudadas;
•
Com a área aprovada, quando necessário, deverá ser efetuado o acompanhamento da
elaboração da Instrução Técnica (IT) pelo IAP/SUDERHSA, como diretriz do EIA/RIMA;
•
Elaboração do EIA e acompanhamento pelo órgão estadual;
•
Elaboração do RIMA;
•
Audiência Pública;
•
Obtenção da Licença Prévia (Aterro);
•
Elaboração do projeto executivo de engenharia;
•
Análise e aprovação pelo órgão estadual competente;
•
Obtenção da Licença de Instalação (LI);
•
Implantação do aterro;
•
Obtenção da Licença de Operação (LO).
A Licença de Operação deverá ser renovada anualmente.
Normas da ABNT sobre aterros:
•
NBR – 1.264 Armazenamento de resíduos Classe II-A não inertes e Classe III-B inertes
•
NBR – 8.418 Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais perigosos
•
NBR – 8.419 Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos
•
NBR – 8.849 Apresentação de projetos de aterros controlados
•
NBR – 10.157 Aterros de resíduos perigosos – Critérios para projeto, construção e
operação.
•
NBR – 13.896 Aterros de resíduos não perigosos-Critérios para projeto, implantação e
operação.

1.4 EIA/RIMA
RESOLUÇÃO CONAMA 001, DE 23 DE JANEIRO DE 1986
O CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE – CONAMA, no uso das atribuições que lhe confere
o artigo 48 do Decreto 88.351, de 1º de junho de 1983, para efetivo exercício das responsabilidades
que lhe são atribuídas pelo artigo 18 do mesmo decreto, e Considerando a necessidade de se
estabelecerem as definições, as responsabilidades, os critérios básicos e as diretrizes gerais para uso e
implementação da Avaliação de Impacto Ambiental como um dos instrumentos da Política Nacional do
Meio Ambiente, RESOLVE:
14
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Artigo 1º. Para efeito desta Resolução, considera-se impacto ambiental qualquer alteração das
propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, causada por qualquer forma de matéria
ou energia resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam:
I – a saúde, a segurança e o bem-estar da população;
II – as atividades sociais e econômicas;
III – a biota;
IV – as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente;
V – a qualidade dos recursos ambientais.
Artigo 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:
I – Estradas de rodagem com duas ou mais faixas de rolamento;
II – Ferrovias;
III – Portos e terminais de minério, petróleo e produtos químicos;
IV – Aeroportos, conforme definidos pelo inciso 1, artigo 48, do Decreto-lei 32, de 18/11/1966;
V – Oleodutos, gasodutos, minerodutos, troncos coletores e emissários de esgotos sanitários;
VI – Linhas de transmissão de energia elétrica, acima de 230KV;
VII – Obras hidráulicas para exploração de recursos hídricos, tais como: barragem para fins hidrelétricos,
acima de 10MW, de saneamento ou de irrigação, abertura de canais para navegação, drenagem e irrigação,
retificação de cursos d'água, abertura de barras e embocaduras, transposição de bacias, diques;
VIII – Extração de combustível fóssil (petróleo, xisto, carvão);
IX – Extração de minério, inclusive os da Classe II, definidas no Código de Mineração;
X – Aterros sanitários, processamento e destino final de resíduos tóxicos ou perigosos;
Xl – Usinas de geração de eletricidade, qualquer que seja a fonte de energia primária, acima de 10MW;
XII – Complexo e unidades industriais e agro-industriais (petroquímicos, siderúrgicos,
cloroquímicos, destilarias de álcool, hulha, extração e cultivo de recursos hídricos);
XIII – Distritos industriais e zonas estritamente industriais - ZEI;
XIV – Exploração econômica de madeira ou de lenha, em áreas acima de 100ha ou menores, quando
atingir áreas significativas em termos percentuais ou de importância do ponto de vista ambiental;
XV – Projetos urbanísticos, acima de 100ha ou em áreas consideradas de relevante interesse
ambiental a critério da SEMA e dos órgãos municipais e estaduais competentes;
XVI – Qualquer atividade que utilize carvão vegetal, em quantidade superior a dez toneladas por dia.
Artigo 3º. Dependerá de elaboração de estudo de impacto ambiental e respectivo RIMA, a serem
submetidos à aprovação do IBAMA, o licenciamento de atividades que, por lei, seja de competência
federal.
15
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Artigo 4º. Os órgãos ambientais competentes e os órgãos setoriais do SISNAMA deverão
compatibilizar os processos de licenciamento com as etapas de planejamento e implantação das
atividades modificadoras do meio ambiente, respeitados os critérios e diretrizes estabelecidos por esta
Resolução e tendo por base a natureza o porte e as peculiaridades de cada atividade.
Artigo 5º. O estudo de impacto ambiental, além de atender à legislação, em especial os princípios e
objetivos expressos na Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, obedecerá às seguintes diretrizes
gerais:
I – Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de localização de projeto, confrontando-as com a
hipótese de não execução do projeto;
II – Identificar e avaliar sistematicamente os impactos ambientais gerados nas fases de implantação
e operação da atividade;
III – Definir os limites da área geográfica a ser direta ou indiretamente afetada pelos impactos,
denominada área de influência do projeto, considerando, em todos os casos, a bacia hidrográfica na
qual se localiza;
lV – Considerar os planos e programas governamentais, propostos e em implantação na área de
influência do projeto, e sua compatibilidade.
Parágrafo único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual
competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município, fixará as diretrizes adicionais que, pelas
peculiaridades do projeto e características ambientais da área, forem julgadas necessárias, inclusive os
prazos para conclusão e análise dos estudos.
Artigo 6º. O estudo de impacto ambiental desenvolverá, no mínimo, as seguintes atividades
técnicas:
I – Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto, completa descrição e análise dos recursos
ambientais e suas interações, tal como existem, de modo a caracterizar a situação ambiental da área,
antes da implantação do projeto, considerando:
a) o meio físico – o subsolo, as águas, o ar e o clima, destacando os recursos minerais, a topografia,
os tipos e aptidões do solo, os corpos d'água, o regime hidrológico, as correntes marinhas, as correntes
atmosféricas;
b) o meio biológico e os ecossistemas naturais – a fauna e a flora, destacando as espécies indicadoras
da qualidade ambiental, de valor científico e econômico, raras e ameaçadas de extinção e as áreas de
preservação permanente;
c) o meio sócio-econômico – o uso e ocupação do solo, os usos da água e a sócio-economia, destacando
os sítios e monumentos arqueológicos, históricos e culturais da comunidade, as relações de dependência
entre a sociedade local, os recursos ambientais e a potencial utilização futura desses recursos.
16
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II – Análise dos impactos ambientais do projeto e de suas alternativas, através de identificação,
previsão da magnitude e interpretação da importância dos prováveis impactos relevantes,
discriminando: os impactos positivos e negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos
e a médio e longo prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades
cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais;
III – Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, entre elas os equipamentos de
controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando a eficiência de cada uma delas;
lV – Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento (os impactos positivos e
negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados.
Parágrafo único. Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental o órgão estadual
competente; ou o IBAMA ou quando couber, o Município fornecerá as instruções adicionais que se
fizerem necessárias, pelas peculiaridades do projeto e características ambientais da área.
Artigo 7º. O estudo de impacto ambiental será realizado por equipe multidisciplinar habilitada, não
dependente direta ou indiretamente do proponente do projeto e que será responsável tecnicamente
pelos resultados apresentados.
Artigo 8º. Correrão por conta do proponente do projeto todas as despesas e custos referentes à
realização do estudo de impacto ambiental, tais como: coleta e aquisição dos dados e informações,
trabalhos e inspeções de campo, análises de laboratório, estudos técnicos e científicos e acompanhamento
e monitoramento dos impactos, elaboração do RIMA e fornecimento de pelo menos 5 (cinco) cópias,
Artigo 9º. O Relatório de Impacto Ambiental – RIMA refletirá as conclusões do estudo de impacto
ambiental e conterá, no mínimo:
I – Os objetivos e justificativas do projeto, sua relação e compatibilidade com as políticas setoriais,
planos e programas governamentais;
II – A descrição do projeto e suas alternativas tecnológicas e locacionais, especificando para cada
um deles, nas fases de construção e operação a área de influência, as matérias-primas, e mão-de-obra,
as fontes de energia, os processos e técnica operacionais, os prováveis efluentes, emissões, resíduos de
energia, os empregos diretos e indiretos a serem gerados;
III – A síntese dos resultados dos estudos de diagnósticos ambiental da área de influência do projeto;
IV – A descrição dos prováveis impactos ambientais da implantação e operação da atividade,
considerando o projeto, suas alternativas, os horizontes de tempo de incidência dos impactos e indicando
os métodos, técnicas e critérios adotados para sua identificação, quantificação e interpretação;
V – A caracterização da qualidade ambiental futura da área de influência, comparando as diferentes
situações da adoção do projeto e suas alternativas, bem como com a hipótese de sua não realização;
VI – A descrição do efeito esperado das medidas mitigadoras previstas em relação aos impactos
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negativos, mencionando aqueles que não puderam ser evitados, e o grau de alteração esperado;
VII – O programa de acompanhamento e monitoramento dos impactos;
VIII – Recomendação quanto à alternativa mais favorável (conclusões e comentários de ordem geral).
Parágrafo único. 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.
Artigo 10. O órgão estadual competente, ou o IBAMA ou, quando couber, o Município terá um prazo para
se manifestar de forma conclusiva sobre o RIMA apresentado.
Parágrafo único - O prazo a que se refere o caput deste artigo terá o seu termo inicial na data do
recebimento pelo estadual competente ou pela SEMA do estudo do impacto ambiental e seu respectivo RIMA.
Artigo 11. Respeitado o sigilo industrial, assim solicitando e demonstrando pelo interessado o RIMA
será acessível ao público. Suas cópias permanecerão à disposição dos interessados, nos centros de
documentação ou bibliotecas da SEMA e do estadual de controle ambiental correspondente, inclusive
o período de análise técnica.
1º Os órgãos públicos que manifestarem interesse, ou tiverem relação direta com o projeto,
receberão cópia do RIMA, para conhecimento e manifestação.
2º Ao determinar a execução do estudo de impacto ambiental e apresentação do RIMA, o orgão
estadual competente ou o IBAMA ou, quando couber o Município, determinará o prazo para
recebimento dos comentários a serem feitos pelos órgãos públicos e demais interessados e, sempre
que julgar necessário, promoverá a realização de audiência pública para informação sobre o projeto e
seus impactos ambientais e discussão do RIMA.
Artigo 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Flávio Peixoto da Silveira
(Alterada pela Resolução 011/86)
(Vide item I – 3º da Resolução 005/87)
A Matriz sobre Impactos Ambientais de Empreendimentos que necessitam de estudos e
relatórios ambientais para o seu licenciamento, lançada recentemente pelo CREA-PR e o IAP, deverá
ser consultada.
ENCONTRAM-SE DETALHADAS NO FINAL DO VOLUME II
• Normas Técnicas, Resoluções e Legislação vigentes
• Referências
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2

DETALHAMENTOS

2.1 VALAS
De conformidade com as descrições anteriores, os aterros sanitários aplicados à disposição final
de resíduos perigosos, são mais conhecidos por valas.
Em função das condições geológicas e climáticas do local onde serão construídas as valas,
algumas recomendações são apresentadas quando da elaboração do projeto.
I – Condições Geológicas e Climáticas Adequadas
Quando as condições geológicas e climáticas forem adequadas, o projeto de um aterro
industrial será análogo ao de um aterro sanitário convencional, devendo, no entanto, ser obedecidas as
regras de operação.
Como condição geológica adequada à execução de um aterro industrial considera-se um
subsolo constituído por um depósito extenso e homogêneo de solo argiloso com coeficiente de
permeabilidade menor ou igual a 1 x 10-7cm/s e as seguintes especificações:
• Deve ser classificado como CL, CH, SC ou OH, segundo o Sistema Unificado de Classificação
de Solos (ASTM Standard D 2487-69);
• Deve apresentar porcentagem maior que 30% de partículas passando pela peneira n. 200 da
ASTM (Análise Granulométrica por Peneiramento e Sedimentação conforme o MB 32/1968
ABNT;
• Deve apresentar limite de liquidez maior ou igual a 30% (Ensaio de Determinação do Limite de
Liquidez conforme o MB 30/1969) ABNT;
• Deve apresentar Índice de plasticidade maior ou igual a 15 unidades;
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Deve apresentar pH igual ou maior que 7,0; e
Não deve sofrer alteração na permeabilidade, devido a efeitos provocados pelos resíduos a
serem dispostos no aterro.
Considera-se como condição climática adequada à execução de um aterro industrial aquela em
que a evapotranspiração anual excede a precipitação anual em, pelo menos, 500 mm.
Nestas condições o aterro deve apresentar uma camada acima e espessura mínima de 3,0
metros, sob toda superfície inferior e laterais, sendo que a distância mínima entre a superfície inferior
do aterro e o nível mais alto do lençol freático deve ser de 4,50 m.
II – Condições Geológicas adequadas e Climáticas Insatisfatórias
•
•

Nas áreas em que as condições geológicas forem adequadas (de acordo com as condições
apresentadas no projeto I), mas se as condições climáticas forem insatisfatórias, poderá ser adotado
um projeto análogo ao projeto l, porém com uma impermeabilização de toda a superfície superior do
aterro, para impedir a infiltração de água através dos resíduos dispostos. Tal impermeabilização deverá
seguir as especificações fornecidas.
III – Condições Geológicas e Climáticas Insatisfatórias com Tratamento de Líquidos Percolados
Nas áreas em que as condições geológicas, ou ambas, as condições geológicas e climáticas,
forem insatisfatórias, de acordo com as condições apresentadas no projeto l, mas houver a
possibilidade de tratamento de líquidos percolados, deverá ser prevista uma impermeabilização de
toda a superfície inferior do aterro, sobreposta por um sistema de coleta e remoção destes líquidos. Tal
sistema deve ser constituído por um colchão drenante em areia ou material arenoso, sobreposto a toda
a extensão de impermeabilização inferior e conectado nos pontos mais baixos a um ou mais tanques de
coleta e remoção de acordo com especificações fornecidas.
Conforme as condições geológicas e o grau de periculosidade dos resíduos tem-se dois tipos de
projeto:
Projeto lll-1
A impermeabilização inferior deverá ser constituída por uma camada de, no mínimo, 1,50 m de
espessura de solo argiloso compactado, natural ou colocado, com coeficiente de permeabilidade
menor ou igual a 1x10-7 cm/s e especificações fornecidades.
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Projeto lll-2
A impermeabilização inferior deverá ser constituída por:
um sistema de detecção e remoção de percolados para funcionar nos casos de danificação de
impermeabilização, constituído por uma camada de, no mínimo,
0,15 m de espessura de solo
arenoso, executado diretamente sobre a superfície natural do terreno, capaz de permitir um
escoamento rápido dos percolados até os tanques de coleta e remoção;
uma camada de impermeabilização, com coeficiente de 1x10-12cm/s ou equivalentes,
superposta ao sistema de detecção e remoção e estendida a toda a superfície inferior do aterro; e
uma camada de, no mínimo, 1m de espessura de solo compactado com coeficiente de
permeabilidade menor ou igual a 1x10-7 cm/s conforme especificações fornecidas.
IV – Condições Geológicas e Climáticas Insatisfatórias sem Tratamento de Líquidos Percolados
Nos casos em que as condições geológicas e climáticas forem insatisfatórias (de acordo com o
apresentado no projeto l) e não houver possibilidade de tratamento ou destinação adequada dos
líquidos percolados, deverão ser executadas impermeabilizações das superfícies inferior e superior do
aterro, de forma que os resíduos fiquem totalmente confinados, não havendo a possibilidade de
infiltração de águas nos resíduos nem extravazamento dos líquidos contidos nos mesmos.

RECOMENDAÇÕES PARA O PROJETO
Elementos de projeto
No projeto de um aterro industrial devem ser considerados fundamentalmente os seguintes
elementos: drenagem de águas superficiais; sistema de coleta e remoção de líquidos percolados, e
impermeabilização do aterro.
Drenagem de águas superficiais: deve ser previsto, em todos os projetos de aterro, um sistema de
drenagem de águas superficiais, para desviar as águas que tenderiam a escoar para a área do aterro,
evitando que se infiltrem nos resíduos, carreando poluentes para o aquífero, bem como para coletar e
desviar as águas que precipitem diretamente sobre ele. No dimensionamento do sistema deve ser
considerado um período de retorno de pelo menos 5 anos.
Impermeabilização do aterro: em todos os casos em que o nível do lençol freático for muito
elevado, o subsolo constituído por um material muito permeável ou as condições climáticas forem
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insatisfatórias, será necessária uma impermeabilização do aterro que, de acordo com as condições,
deverá ser da superfície superior ou inferior, ou de ambas as superfícies do aterro. Sempre que se
executar uma impermeabilização apenas da superfície inferior do aterro, deverá ser previsto um
sistema de coleta, remoção e tratamento de líquidos percolados.
Sistema de Coleta e Remoção de Líquidos percolados: sempre que houver a possibilidade de
que líquidos percolados através dos resíduos (águas externas infiltradas ou líquidos contidos no próprio
resíduo) venham a atingir o aquífero, devido a condições geológicas insatisfatórias e houver a
viabilidade de tratamento ou destinação adequada, estes líquidos devem ser coletados e removidos.
•
O sistema de coleta deverá apresentar declividade mínima de 1% em todos os pontos e
funcionar de tal forma que os líquidos percolados escoem por gravidade até os tanques de
coleta, de onde serão removidos.
•
Os tanques de coleta devem obedecer as seguintes especificações:
•
devem ser impermeabilizados por materiais compatíveis com os líquidos percolados no
aterro;
•
o(s) tanque(s) deve(m) ser acessível(is) para a remoção dos líquidos nos casos em que as
bombas estejam inoperantes e/ou as tubulações de descarga estejam danificadas;
•
o(s) tanque(s) deve(m) apresentar um volume igual ou maior que o volume de líquidos
percolados esperado em três meses, mas não inferior a 4.500 litros; e
•
o(s) tanque(s) deve(m) ser localizado(s) de modo a permitir que o sistema de coleta
funcione por gravidade.
Operação do Aterro
Na operação de um aterro de disposição de resíduos industriais devem ser
observados os seguintes aspectos:
•
observar determinadas regras de operação, para minimizar os efeitos adversos que a
mesma possa causar;
•
observar um plano de segregação de resíduos;
•
efetuar um controle da operação do aterro,e
•
executar um monitoramento do aquífero.
Regras de Operação
Na operação de uma aterro industrial, além dos cuidados já mencionados deverão ser
observadas as seguintes práticas:
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•

aplicar diariamente sobre os resíduos depositados uma camada de, no mínimo, 0,15m de
material inerte compactado;
•
envolver todo o recipiente que contém resíduo líquido por uma quantidade
suficiente de material inerte, capaz de absorver todo o seu conteúdo;
•
cobrir o resíduo depositado, com uma camada de material inerte, com, no
mínimo, 0,30m de espessura, se o mesmo permanecer por mais de uma semana sem a
superposição de uma nova camada de resíduo.
Após concluído, o aterro deverá receber uma cobertura final com uma camada de, no mínimo,
0,30m de solo argiloso compactado, com um coeficiente de permeabilidade menor ou igual a 1x107
cm/s e especificações fornecidas no projeto l. Esta camada deverá ser superposta por outra camada de
solo qualquer, com pelo menos 0,30m de espessura, para o plantio de grama. Deve ser evitado o
plantio de vegetação de raízes profundas.
Os taludes finais do aterro devem apresentar uma inclinação de 1 (V):3 (H), devendo ser
previstas bermas a cada 2,0 a 4,0 m de elevação do aterro.
O proprietário ou operador do aterro deverá manter, durante 20 anos, no mínimo, após a
conclusão do aterro:
•
o sistema de coleta de líquidos percolados;
•
o sistema de coleta de gases, quando houver;
•
o sistema de monitoramento do aquífero e a integridade do aterro (taludes,
cobertura final, etc.); e
•
o isolamento da área.
Plano de Segregação de Resíduos
Na operação de um aterro onde são dispostos resíduos perigosos, deverá ser observado um
plano de segregação de resíduos, para evitar que materiais incompatíveis sejam colocados em uma
mesma área do aterro, provocando efeitos indesejáveis tais como fogo, liberação de fumaça ou gases
tóxicos; etc.
Controle da Operação
Deve ser efetuado um controle rigoroso da operação do aterro que, entre outro, está
condicionado aos seguintes fatores:
•
existência de um elemento capacitado, encarregado do controle e fiscalização da operação
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com pleno conhecimento dos resíduos a serem dispostos, bem como das áreas de
disposição;
•
demarcação dos locais para recebimento, estocagem e disposição de cada resíduo;
•
sistema de registro e mapeamento de resíduos disposto, bem como dos locais de
disposição.
Monitoramento do Aquífero
Deve ser executado um monitoramento do aquífero para avaliação da influência do aterro na
qualidade da água.
Para monitoramento do lençol freático deverão ser executados pelo menos, 4 poços, de acordo
com as seguintes especificações:
•
considerando-se o sentido de escoamento das águas subsuperficiais sob o aterro, pelo
menos um poço deverá ser localizado a montante do aterro, para retirada de amostras
representativas da qualidade das águas do lençol;
•
pelo menos três poços devem ser localizados à jusante do aterro, atingindo diferentes
profundidades no lençol freático onde haja a possibilidade de contaminação, sendo um
deles localizado bem próximo à área de disposição;
•
os poços devem ser executados e mantidos de forma a garantir a extração de amostras sob
quaiquer condições; e
•
os poços devem ser revestidos e cobertos de forma a evitar a penetação de águas
superficiais.
Os pontos de amostragem de águas superficiais, bem como a frequência de amostragem e
análises ficarão a critério do orgão de controle da poluição.
Serão retiradas amostras, antes do início da operação do aterro, para estabelecimento da
qualidade de fundo. Os parâmetros a serem analisados dependerão dos tipos de resíduos a serem
dispostos, ficando a critério do órgão de controle da poluição a fixação dos mesmos.
CONSULTAR
NBR 8.418 – Apresentação de projetos de aterros de resíduos industriais
perigosos.
NBR 10.157 – Aterros de resíduos perigosos critérios para projeto, construção e operação.
Detalhes do Projeto de Engenharia da Central de Tratamento e Disposição de Resíduos Sólidos
Industriais e Urbanos, Classes - I, II-A e II-B – Cascavel/PR, para a empresa Paraná Ambiental, Gestão
Global de Resíduos Ltda.
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Locação das Valas

Detalhe 1 – Pilar, Estaca e Sapata

Detalhe 2 – Impermeabilização
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Valas para aterramento de resíduos industriais – Sindicato da Indústria de
Calçados de Três Coroas/RS.

2.2 CÉLULAS
A NBR 8.419 define aterro sanitário como a 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 princípios de engenharia para confinar os resíduos sólidos a menor área
possível e reduzí-los ao menor volume permissível, cobrindo-os com uma camada de terra na
conclusão de cada jornada de trabalho, ou a intervalos menores se for necessário.
Destaca ainda a mesma norma, que resíduos sólidos urbanos são os resíduos gerados em um
aglomerado urbano, excetuados os resíduos industriais perigosos, hospitalares sépticos, de portos e
aeroportos.
Sumeiro ou chorume (percolado) líquido que atravessa um meio poroso (células de resíduos
sólidos) produzido pela decomposição de substâncias contidas nos resíduos sólidos, que tem como
características a cor escura, o mau cheiro e a elevada DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio).
Gás bioquímico (GBQ), gás de aterro ou biogás, a mistura de gases produzidos pela ação
biológica de micro-organismos na matéria orgânica, em condições anaeróbias, composto
principalmente de CO2 e CH4 em composição variáveis.
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O projeto de engenharia de um aterro sanitário, em seu memorial descritivo deve conter:
Informações cadastrais:
• qualificação da entidade responsável pelo aterro;
• qualificação da entidade ou profissional responsável pelo projeto e sua situação perante
o CREA.
Informações sobre os resíduos a serem dispostos no aterro:
• origem, qualidade e quantidade diária e mensal, frequência e horário de recebimento;
• características dos equipamentos de transporte;
• massa específica dos resíduos.
Caracterização do local destinado ao aterro:
• critérios básicos para a seleção;
• localização e caracterização topográfica;
• caracterização geológica e geotécnica;
• caracterização climatológica;
• caracterização e uso de água e solo.
Concepção e justificativa de projeto.
Descrição e especificações dos elementos de projeto:
• drenagem superficial;
• drenagem e remoção do percolado;
• tratamento do percolado;
• impermeabilização inferior e/ou superior;
• drenagem de gases.
Operação do aterro:
• acessos e isolamento da área;
• preparo do local de disposição;
• transporte e disposição dos resíduos;
• empréstimo do material de cobertura;
• controle tecnológico;
• plano de encerramento do aterro e cuidados posteriores;
• uso futuro da área do aterro.
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O memorial técnico deverá detalhar:
O cálculo dos elementos do projeto:
•
dados e parâmetros;
•
critérios, fórmulas e hipóteses de cálculo;
•
justificativas;
•
resultados.
Vida útil do aterro – prazo de operação:
•
quantidade de resíduos sólidos a ser disposta (diária, mensal e anual);
•
peso específico adotado;
•
capacidade prevista para a área;
•
prazo de operação do aterro estimado em função da quantidade de resíduos a
serem dispostos e capacidade da área.
Sistema de drenagem superficial:
•
intensidade da chuva;
•
tempo de recorrência;
•
duração;
•
coeficiente de escoamento superficial.
Sistema de drenagem e remoção do percolado.
Sistema de drenagem de gases.
Sistema de tratamento de percolado.
Cálculo de estabilidade dos taludes (consultar NBR 11.682).
Estimativa de custo:
•
equipamentos utilizados;
•
mão de obra empregada;
•
materiais utilizados;
•
instalações e serviços de apoio;
•
cronograma físico-financeiro;
•
desenhos (pranchas):
•
concepção geral com localização geográfica do aterro, acessos principais e
instalações de apoio, cursos de água e poços existentes na região e usos do solo
predominantes na vizinhança;
•
indicação das áreas de deposição de resíduos, limites da área a ser utilizada, vias
internas e sequência de preenchimento da área ao longo do tempo;
•
sistemas de drenagem superficial e sub-superficial com indicação da seção
transversal e declividade de fundo para escoamento das águas pluviais,
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•
•
•

percolado e gases, indicando os materiais de revestimento de fundo e suas
respectivas especificações;
sistema de tratamento de percolado com detalhamento do fluxograma do
processo, seus elementos constituintes e locação dos pontos de descarga;
apresentação do aterro sanitário concluído.
sistemas de drenagem superficial e sub-superficial com indicação da seção
transversal e declividade de fundo para escoamento das águas pluviais,
percolado e gases, indicando os materiais de revestimento de fundo e suas
respectivas especificações;sistema de tratamento de percolado com
detalhamento do fluxograma do processo, seus elementos constituintes e
locação dos pontos de descarga;apresentação do aterro sanitário concluído.

A NBR 13.896 – Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para projeto, implantação e operação
deve ser consultada, bem como a NBR 11.174 – Armazenamento de resíduos não perigosos, Classes
II-A e II-B.
Células para resíduos sólidos não perigosos, não inertes.
Na formação de um aterro, é de fundamental importância as proporções das células diárias,
tendo em vista o consumo de terra para a cobertura dos resíduos. A superfície a ser aberta deverá ser
minimizada para que os custos operacionais sejam compatíveis com a obra em execução.
A área mínima de cobertura é obtida quando a frente de trabalho tem dimensão igual a sua
profundidade, sendo a altura obtida em função do seu volume.
O volume da célula corresponde ao volume aterrado diariamente (compactado). Logo,
V=b2 x h
V = volume da célula (m3)
b = I = frente de operação = profundidade da célula (m)
h = altura da célula (m)
A = b2 + 2b x h x p
A = área a ser cobertura
p = talude da rampa de trabalho = 3
O grau de decomposição varia com o tipo de equipamento utilizado. Para um peso específico de
250 kg/m3 (resíduo solto) é possível obter-se compactações de 2:1 (500 kg/m3), 3:1 (750 kg/m3) e até
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4:1 (900 kg/m3), para um talude de 1:3. A compactação máxima é obtida por equipamentos pesados
especialmente projetados com “pés de carneiro”.

2.3 DEPÓSITOS
Os depósitos são utilizados para tratamento e disposição de resíduos da construção civil.
Constituem-se em aterros sanitários simplificados, uma vez que esses resíduos não perigosos,
classificam-se como inertes.
Na elaboração de projetos para esse tipo de resíduo devem ser consideradas as normas a seguir
relacionadas:
NBR 15112 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos volumosos – Áreas de transbordo
e triagem – Diretrizes para projeto, implantação e operação.
NBR 15113 – Resíduos sólidos da construção civil e resíduos inertes – Aterros, Diretrizes para
projeto, implantação e operação.
NBR 15114 – Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem – Diretrizes para
projeto, implantação e operação.

2.4 IMPERMEABILIZAÇÕES
A decomposição dos resíduos sólidos produz um líquido malcheiroso de coloração negra,
parecida com o esgoto doméstico, porém bem mais concentrado e com DBO (Demanda Bioquímica de
Oxigênio) da ordem de 10.000 a 20.000 mg/l, denominado chorume, percolado ou sumeiro. O
chorume é formado por enzimas expelidas pelos micro-organismos de decomposição e de água.
A água da chuva que cai sobre o aterro, percola através do mesmo carreiando o chorume e a
matéria orgânica transformada, dando origem a um volume líquido que pode causar problemas à
operação do aterro, contaminar o solo e os recursos hídricos da região.
Em função desses elementos, a impermeabilização da parte inferior do aterro pode ser feita
através de camadas de solo impermeável (argila) ou de aplicação de geomembranas sintéticas (mantas
impermeabilizantes de PVC ou PEAD), ou ainda, através de argilas expansivas.
Quando as características de permeabilidade do solo no local escolhido para o aterro são as
ideais, com baixos coeficientes de permeabilidade (< 10-6cm/s) é provável que não seja necessária a
instalação de uma geomembrana para impermeabilização (NBR 13.896). Porém é importante lembrar
que dificilmente consegue-se obter um local com solo adequado porque as pressões externas exercidas
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pela comunidade e pelas entidades de classe reduzem enormemente as opções de escolha para quem
projeta um aterro sanitário. Desta forma na maioria dos casos a utilização de geomembranas é
necessária. Segundo a Associação Brasileira dos Fabricantes de Materiais e Equipamentos para
Saneamento (ASFAMAS), cada vez mais, estão sendo utilizados Geossintéticos em Aterros Sanitários
em caráter mundial, tendo como objetivo final a proteção do meio ambiente e a manutenção das
condições naturais do solo, reduzindo o impacto ambiental causado pela deposição de resíduos. Entre
os Geossintéticos mais recomendados estão as Geomembranas, os Geotêxteis, as Geogrelhas e
finalmente os Geocompostos (associação de um ou mais Geossintéticos).
A principal função é evitar a contaminação do lençol freático com a criação de uma barreira
artificial à percolação do chorume proveniente da decomposição de resíduos e também da ação das
águas pluviais, bem como garantir as condições mecânicas necessárias para a manutenção do
sistema.
Em caráter mundial, duas geomembranas sintéticas, o PVC (Policloreto de Vinila) e PEAD
(Polietileno de Alta-Densidade), são largamente utilizados para impermeabilização do solo em obras de
Aterro Sanitário. É importante salientar que para resíduos domésticos (classe ll-A), os dois materiais
atendem perfeitamente às necessidades do projeto apesar de possuírem características técnicas
próprias. Também são utilizados outros materiais impermeabilizantes porém em menor escala. São
eles; manta de PP (polipropileno), manta butílica, argila e outras.
Recentemente foi desenvolvido o Geocomposto obtido pelo acoplamento em fábrica de uma
Geomembrana de PVC com um Geotêxtil de polipropileno, onde a manta de PVC garante a
impermeabilização do solo e o Geotêxtil confere a proteção mecânica necessária ao conjunto.
Este produto está sendo utilizado com sucesso em Aterros Sanitários, porque atende o principal
objetivo do projeto que é a impermeabilização do solo e consequente proteção dos recursos hídricos,
satisfazendo às severas solicitações mecânicas a que o sistema está exposto.
As Geomembranas fabricadas com materiais sintéticos são excelentes barreiras contra a
percolação dos fluidos, porém necessitam de uma eficaz proteção mecânica para que essa eficiência
seja mantida ao longo da vida útil do Aterro.
Neste caso, os Geotêxteis não tecidos são utilizados como elementos de proteção das
Geomembranas, podendo vir acoplados de fábrica com uma Geomembrana de PVC (Geocomposto),
ou serem aplicados em separado. As características físicas e mecânicas do Geotêxtil não tecido
asseguram total proteção às Geomembranas, evitando danos que possam ser causados por materiais
pontiagudos ou agressivos. Dentro das principais características necessárias ao Geotêxtil para esse tipo
de aplicação, destaca-se a excelente resistência ao puncionamento inerente aos Geotêxteis não
tecidos. Por ser fabricado a partir de fibras 100% polipropileno ou poliéster, não sofre ataques químicos
ou biológicos mesmo em ambientes agressivos.
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A necessidade de se drenar o chorume, o gás, bem como as águas pluviais ou rebaixar o lençol
freático nos Aterros Sanitários, obriga a construção de eficientes sistemas de drenagem, na maioria dos
casos compostos por trincheiras drenantes. Assim sendo, o Geotêxtil atua como elemento de filtro entre
o solo e o meio drenante, permitindo livre escoamento do fluido em movimento, e retendo as partículas
de solo. Devido a alta permeabilidade e capacidade de condução dos fluidos, os Geotêxteis não tecidos
têm aplicação indispensável nos projetos de Aterros Sanitários.
Para cada tipo de aplicação, deve-se escolher o Geotêxtil adequado mediante conhecimento das
funções que o mesmo deverá desempenhar, bem como de acordo com as suas características físicas,
mecânicas e hidráulicas.
A impermeabilização do solo também pode ser conseguida adicionando-se ao solo, um material
capaz de ocupar todos os espaços vazios entre os grãos, tornando-o impermeável. Baseado nesse
princípio a Bentonit União Nordeste S/A, desenvolveu os impermeabilizantes de solo “Permagel”, cujo
material é conhecido como “bentonita”.
Quando misturado a uma camada de solo e água, seu volume aumenta para 10 a 15 vezes o seu
volume seco. A viabilidade de uso desse produto deve ser determinada através de rigorosos ensaios de
laboratório, os quais vão determinar o tipo de “Permagel” a ser aplicado, e seu índice de aplicação
(kg/m²).
A impermeabilização superior dos aterros se aplica em condições especiais, já detalhadas
anteriormente.
As geomembranas são fabricadas normalmente com espessuras variáveis de 0,5 a 3,0 mm de
acordo com as especificações de projeto.

Fonte: ENGEPOL – Impermeabilização de valas para resíduos
perigosos.

Fonte: ENGEPOL – Carregamento de rolos de geomembranas.
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2.5 DRENAGREM, COLETA, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE LÍQUIDOS
PERCOLADOS
O método de Penman (balanço hidrológico) normalmente é utilizado para o cálculo da vazão
dos líquidos percolados (chorume) de um aterro sanitário. Para o caso de Castro/PR obteve-se o
seguinte valor:
Q = PER x A (l/s) = 0,12573 x 8.000 = 0,03 l/s
T
31.536.000
PER = percolado (mm/ano) = 125,73 obtido do quadro abaixo
A = área do aterro (m2)
T = tempo de um ano = 31.536.000 seg

MAIO

(1) EP – Evapotranspiração potencial (mm/ano)
(2) P – Precipitação (IAP) (mm/ano)
(3) C – Coeficiente de escoamento = 0,40
(4) ES – Escoamento Superficial (PxC) (mm/ano)
(5) I – Infiltração (P - ES) (mm)
(6) I-EP – Capacidade de armazenamento de água (umidade) (mm)
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(7) (I-EP) – Perda potencial de água acumulada (mm)
(8) AS – Armazenamento de água no solo (mm)
(9)
AS – Variação do armazenamento de água no solo = (AS final - AS inicial) (mm)
(10) ER – Evapotranspiração Real = EP + [(I - EP) AS] (mm) = I - .AS
(11) PER – Percolado através do aterro = P - ES - AS - ER (mm).
Outra maneira de se calcular o valor do percolado é utilizando o chamado método suíço:
Q = 1 x P x A x K (l/s)
t
K = 0,35 (geralmente adotado para aterro com compactação entre 0,4 e 0,7 t/m3)
A = Área do aterro (m2)
P = Precipitação anual (mm/ano)
t = 31.536.000 (seg/ano)
Para o mesmo caso de Castro, obtém-se:
Q = 1.379,8 x 8.000 x 0,35 = 0,12 l/s
31.536.000
A Resolução Conjunta Nº01/2006 – SEMA/IAP/SUDERHSA, no Manual para implantação de
aterros sanitários em valas de pequenas dimensões, trincheiras e em células, no Anexo III, item 2,
indica com o auxílio das tabelas 1, 2, 3, 4, 5 e 6, a sequência do cálculo para determinação da vazão
mensal de percolado.
Sobre a impermeabilização executada deve ser previsto um sistema de drenagem para que a
coleta do líquido percolado seja enviada ao sistema de tratamento. Uma drenagem eficiente evitará a
desestabilização do aterro e o risco de colapso futuro. Vários sistemas drenantes são utilizados, tais
como tubos de concreto perfurados, valas com pedra amarroada e/ou brita e mais recentemente com
termoplásticos como o PVC e o PEAD perfurados, rígidos ou flexíveis.
A eficiência do sistema depende de um projeto adequado, do uso de materiais de qualidade e de
uma boa instalação.
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Manta de impermeabilização e drenagem do percolado –
Aterro Sanitário da Cachimba/Curitiba/PR.

Aterros Sanitários de Castro e Carambeí/PR –
TRANSPORTEC LTDA.

A proteção do dreno por geotêxtil é imprescindível para se evitar a sua colmatação e
consequente perda de função. O sistema é formado por drenos horizontais, geralmente dispostos em
espinha de peixe, com inclinação de fundo de pelo menos 2%.
Para se obter uma maior eficiência na drenagem dos gases e líquidos do aterro, os drenos
horizontais (percolado) e os verticais (gases) devem ser interligados.
Uma vez coletado o chorume, o mesmo segue para o tratamento. O tratamento a ser utilizado
pode variar bastante, tendo em vista a tecnologia escolhida. Os processos normalmente empregados
são os biológicos, onde o principal parâmetro de controle é a DBO (Demanda Bioquímica de Oxigênio).
Os processos citados na literatura técnica sobre o tratamento do percolado apresentam as seguintes
alternativas:
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Tratamento Físico-Químico (não biológicos)
- Precipitação Química;
- Oxidação Química;
- Adsorção sobre Carbono Ativo;
- Processo por Membranas;
- Coágulo-Floculação;
- Evaporação ou Destilação.
Tratamentos Biológicos
- Lodos Ativados;
- Filtros Biológicos;
- Lagoas de Estabilização;
- Reatores anaeróbios de fluxo ascendentes (Tipo UASB ou RALF);
- Aeração Prolongada.
Outros Processos
- Exportação do percolado para tratamento em ETEs;
- Uso de Tecnologias Alternativas (Enzimas, fibras naturais, absorventes naturais, entre outros).

Lagoas de Estabilização
O sistema de tratamento por lagoas de estabilização se apresenta com maior frequência,
podendo apresentar variações e complementações em função da carga orgânica do líquido percolado.
As lagoas de estabilização apresentam grande simplicidade de construção e operação.
O fluxograma previsto inclui duas lagoas anaeróbias operando em paralelo, uma lagoa
facultativa (eventualmente substituída por uma lagoa aerada) e uma de polimento ou maturação
(também usada como zona de raízes).
O efluente tratado poderá ser recirculado para dentro do aterro, seguir para uma área de
fertirrigação ou ainda ser diluído em corpo hídrico receptor mediante licenciamento do órgão
ambiental.
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FLUXOGRAMA PREVISTO
Aterro Sanitário
Chorume (percolado) – carga orgânica (CO)
Gradeamento, desarenador e medidor de vazão
Recirculação

Lagoas anaeróbias
Lagoa facultativa (ou aerada)

Lagoa de polimento, maturação (ou zona de raízes)
Fertirrigação
Estação Elevatória
Lançamento em
corpo hídrico
receptor
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Definida a vazão média do percolado e definida ou estimada a Demanda Bioquímica de
Oxigênio (DBO) obtém-se a carga orgânica diária a ser tratada (CO=DBOxQ=kg de DBO/dia) ou seja,
os quilogramas de oxigênio necessários, por dia, para estabilização biológica do percolado.

Desarenador – Aterro da Cachimba, Curitiba/PR.

Calha Parshall (medidor de vazão) Aterro da
Cachimba, Curitiba/PR.

A quantificação da CO é necessário para o dimensionamento das unidades de tratamento.
Pode-se medir a eficiência do processo de tratamento pela comparação entre as características
do afluente e do efluente das lagoas.
Lagoas Anaeróbias e Facultativas
Devido a elevada carga orgânica afluente do sistema de drenagem do aterro sanitário, não existe
oxigênio dissolvido nessas lagoas. Os sólidos sedimentam no fundo das lagoas, onde são digeridos por
micro-organismos anaeróbios. As águas efluentes são conduzidas a uma lagoa facultativa para a
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complementação de seu tratamento. Normalmente para esta fase anaeróbia considera-se um tempo de
detenção de dez dias, com redução da DBO em 50%.
A altura pode variar de 1,5 a 4,5 metros e o seu comprimento e largura dependem do volume a
ser tratado.
O chorume tratado dessa maneira nem sempre apresenta condições ideais para ser lançado em
cursos de água. Assim torna-se necessária a construção de mais lagoas por onde o chorume deverá
passar.
O método empregado para o dimensionamento do sistema é o chamado “Sistema Australiano de
Lagoas de Estabilização” o qual vem recebendo ao longo dos últimos 50 anos contribuições científicas
tendo em vista o aumento de sua eficiência na busca da redução da DBO efluente.
Para a lagoa ou às lagoas anaeróbias (geralmente duas ou mais) fixa-se o tempo de detenção (T)
do líquido a ser tratado, em torno de 10 dias, segundo diferentes autores.
O volume será: V=Q (m3/dia) x T (dias) = (m3).
Definida a profundidade da lagoa e a relação dos taludes laterais, em geral 1:2, determinam-se
as dimensões de superfície e fundo. Aumenta-se a profundidade em cerca de 0,50 a 1,00m para
compor o bordo livre da lagoa. O fundo e os diques laterais deverão ser impermeabilizados mediante o
uso de argila compactada ou geomantas.
O critério básico para dimensionamento da lagoa facultativa segundo Hermann e Gloyna é a
aplicação da fórmula:
T= 3,5 Y x 1,072 (35-t)
200
T= tempo de detenção em dias
t= Temperatura média (ºC) – geralmente igual a 25ºC
Y= DBO (mg/l) – geralmente com redução de 50% tendo em vista a eficiência do tratamento anaeróbio.
Obtendo-se o tempo de detenção (T) é possível calcular o volume da lagoa.
V=Q(m3/dia) x T (dias) = m3
Adotando-se a relação de 1:2 dos taludes, e definindo a profundidade em torno de 1,50m,
obtêm--se as dimensões de superfície e fundo da lagoa. A profundidade poderá ser aumentada em
cerca de 0,50 a 1,00m para compor o bordo livre da lagoa. O fundo e os diques laterais deverão ser
impermeabilizados mediante o uso de argila compactada ou geomantas.
As lagoas de estabilização, tanto as anaeróbias como as facultativas, são de eficiência elevada,
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têm baixo custo de construção e apresentam operação e manutenção fáceis e econômicas quando
comparadas com a maioria dos processos convencionais de tratamento.
Sob o ponto de vista estético, as lagoas facultativas têm a possibilidade de serem enquadradas
em planos de urbanização, em vista de seu aspecto agradável e da ausência de odores ofensivos, o que
não se verifica com as lagoas anaeróbias.
Outra vantagem é a de serem praticamente insensíveis a sobrecargas temporárias. Ainda sobre
as lagoas anaeróbias, as facultativas têm vantagem de não dependerem da remoção de lodo. Lagoas
facultativas dispensam a condição de aerobiose no seio da massa de lodo que se acumula sobre o fundo
e não há necessidade de aeração da massa líquida.
As lagoas de facultativas utilizam em média, taxas de aplicação que variam de 17 a 90kg
DBO/ha. Dia.

Lagoas de estabilização para tratamento do chorume
Fase 1 – Construção

Fase 2 – Operação

Aterro Sanitário de Chapecó – Prefeitura Municipal de Chapecó/SC.

Aterros Sanitários 02 de Castro e Carambeí/PR TRANSPORTEC LTDA.
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As lagoas facultativas, em alguns casos são substituídas por lagoas aeradas, projetando-se
equipamentos que permitem a introdução de O2, mediante o uso de aeradores. Esses equipamentos
transferem à massa líquida, kg de O2/KWh, em função do tipo e modelo de acordo com o fabricante
selecionado.

Curva de Transferência de Oxigênio

Detalhes

Aerador de fluxo aspirado – Série AFA-Qualidade BBL, das Bombas Beto/RS.
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Filtros Biológicos
São unidades de tratamento cuja finalidade é propiciar um intenso contato entre o líquido a ser
tratado e os microorganismos responsáveis por esse tratamento e que estão dispersos por uma grande
área superficial.
Essa área é obtida por um leito de brita 4 ou seixos rolados, em cujo meio, devido à passagem
constante do chorume, existem condições favoráveis ao crescimento desses micro-organismos.
O funcionamento dos filtros biológicos está condicionada à capacidade dos micro-organismos
de removerem a matéria orgânica contida no líquido a ser tratado, o que é realizado através da absorção
provocada pela película ativa aderida ao meio filtrante.
Para o dimensionamento do filtro biológico é necessário o conhecimento da carga orgânica
específica e da carga hidráulica específica.
A carga orgânica específica representa a carga orgânica (CO) que se pode aplicar em uma
unidade de volume de filtro biológico e é dada em kg de DBO/m3.dia.
A carga hidráulica específica representa a vazão de líquido a ser tratado por unidade de
superfície do referido filtro e é dada em m3/m2 dia.
Das pesquisas bibliográficas, adota-se critério básico segundo o Engenheiro Max Lothar Hess:
•
carga orgânica específica: 1,0 kg DBO/m3/dia.
•
carga hidráulica específica: 2,0 m3/m2/dia
Quanto à profundidade ou altura do filtro, os conceitos norte-americanos recomendam
aproximadamente 1,5 metros, enquanto os técnicos alemães têm adotado valores em torno de 10
metros.
O formato do filtro é cilíndrico, devido a maior facilidade na distribuição do chorume pela sua
superfície superior.
Dimensiona-se o tratamento conforme segue:
Carga orgânica do percolado = COesp = Q (l/dia).DBO (mg/l)
CO=(kg DBO/dia)
Carga orgânica específica geralmente adotada COesp = 1,0kg DBO/m3 de leito filtrante
(V) Volume do filtro =

CO = (kg DBO/dia) = m3
COesp
(kg DBO/m3.dia)
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Adota-se a altura do leito filtrante (em geral 4,0 a 5,0m) obtendo-se a área superficial
A = V = (m2).
H
4 xA
d =( m )
Diâmetro do filtro –
π
A verificação da área é efetuada relacionando-se:
A’ =
Q percolado(m 3 /dia)
(CH) Carga Hidráulica adotada geralmente igual a 20m3/m2.dia

.

Atendendo-se às exigências da carga orgânica específica, a carga orgânica hidráulica
consequentemente será satisfeita.
Lodos ativados/Aeração Prolongada
No processo do lodo ativado, a síntese celular e a oxidação das substâncias orgânicas ocorrem
nos reatores contendo uma massa de micro-organismos que irá estabilizar o resíduo aerobicamente, na
presença de oxigênio dissolvido fornecido por borbulhamento de ar ou oxigênio do ar ou oxigênio puro
através de aeradores mecânicos ou difusores.
Este é o processo mais utilizado, sendo adaptado para todos os tipos de problemas de
tratamento de águas residuárias, contendo uma boa resistência para amortecer as altas cargas e é
geralmente utilizado para o tratamento biológico das águas residuárias industriais.
Entre as vantagens que este processo proporciona, está a remoção de DBO podendo atingir
valores entre 90-98%. Já as desvantagens deste processo são o seu custo relativamente alto,
particularmente para o fornecimento de oxigênio dissolvido.
A Central de Tratamento e Disposição Final de Resíduos Sólidos Industriais e Urbanos de
Cascavel, em fase de instalação, utilizará o processo de aeração prolongada para tratamento do
chorume do empreendimento.
Reatores anaeróbios de fluxo ascendente (UASB/RALF)
O processo de fermentação anaeróbia apresenta-se como uma boa alternativa para o
tratamento de produtos altamente poluidores como resíduos industriais, esgoto doméstico, lixo
urbano, vinhoto, chorume e resíduos animais, convertendo-os em produtos úteis como o metano e
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biofertilizantes. Há muito conhecido, o processo de digestão anaeróbia beneficiou-se nas últimas
décadas de importantes avanços no conhecimento de seus fundamentos, particularmente no que
tange à microbiologia do processo e à concepção dos reatores.
Tradicionalmente o tratamento de efluentes com alto teor de matéria orgânica são tratados em
reatores biológicos anaeróbios devido as significativas vantagens técnicas e econômicas que podem
ser alcançadas. Com isso foi demonstrado que o tratamento anaeróbio têm uma elevada eficiência
para a remoção de material orgânico solúvel, porém, não é adequado para remoção de nutrientes.
Precipitação Química
O reagente mais utilizado é o hidróxido de cálcio (cal), requerendo geralmente de 1-15g/L de
cal no tratamento do chorume.
O efeito da precipitação química é a elevação do pH e da dureza, baixo percentual na remoção
de DQO (20-40%), boa remoção de metais pesados (90%) e de 70-90% de remoção de cor, turbidez,
material suspenso e óleos dispersos.
Oxidação Química
Os reagentes oxidantes mais habitualmente utilizados são: o cloro, ozônio, peróxido de
hidrogênio, permanganato de potássio e hipoclorito de cálcio. Os efeitos da oxidação química são
principalmente a eliminação de odores e sulfetos e com um percentual geralmente entre 20-50% de
remoção de DQO.
Adsorção Sobre Carbono Ativo
Carbono ativo granular ou em pó são adsorventes mal utilizados, onde o mesmo permite uma
remoção de DQO e nitrogênio amoniacal entre 50-70%. Outros materiais adsorventes estão sendo
testados para melhorar a performance do tratamento, como é o caso das zeolitas e da alumina
ativada.
Processos por Membranas
Microfiltração, ultrafiltração e osmose reversa são processos por membranas aplicados nos
tratamentos de chorume de aterros sanitários. Os autores relatam que a microfiltração e a
ultrafiltração são testados principalmente como um pré-tratamento para a osmose reversa, de onde a
mesma é utilizada para remoção da salinidade e da DQO residual do chorume, permitindo uma
remoção em torno de 95% dos sólidos dissolvidos e da DQO.
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Coagulação-Floculação
Os reagentes requeridos para este processo são sulfato de alumínio, sulfato ferroso e cloreto
férrico entre outros. O percentual de remoção de DQO obtido pelo processo coagulação-floculação é
geralmente em torno de 10-20% para o chorume novo.
Evaporação ou Destilação
A evaporação ou destilação pode oferecer um grande potencial para a eficiência no tratamento
do chorume como uma principal operação unitária.
O gerenciamento da produção de gás tem um aspecto muito importante no projeto e na
operação de um aterro, podendo viabilizar o uso deste gás como energia alternativa para a evaporação
do chorume.
No geral esses métodos não biológicos levam algumas vantagens incluindo imediata partida,
simples automação, sensibilidade para mudanças de temperatura e em muitos casos a simplicidade do
material requerido para a construção das plantas de tratamento. Porém, algumas desvantagens
excedem estes processos como a grande quantidade de resíduos gerados pela adição de floculantes e
agentes químicos, elevados custos dos produtos químicos das plantas e geralmente dos elevados
custos correntes para se manter uma estação de tratamento.
A escala dimensional dos aterros em questão vinculados à produção de chorume invibiliza, em
termos de custo/benefício, o tratamento destes resíduos líquidos por métodos não biológicos.
Exportação do percolado para tratamento em ETEs
Uma tecnologia que vem sendo utilizada recentemente é a exportação do percolado para
Estações de Tratamento de Esgotos (ETEs) já existentes. O envio do chorume, em função da distância
entre o aterro sanitário e a ETE que irá tratá-lo pode se dar pelo transporte em carro-pipa ou por linhas
de adução por gravidade ou recalque.
A diluição do chorume com os esgotos sanitários geralmente ocorre no canal de chegada dos
esgotos.
Porto Alegre já adota o sistema, encontrando-se em fase de implantação o sistema de
Guaraqueçaba, onde o percolado será recalcado para a ETE da Sanepar, situada a 1.400 metros do
aterro sanitário.
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DETALHES - CHEGADA DO CHORUME NA ETE SANEPAR
Desenho SANEPAR - 8524-10-85-DE-3406-0

Chegada
do Chorume PVC 1 1/2" (40mm)

Chorume

Fonte: Habitat Ecológico Ltda.

Uso de Tecnologias Alternativas
O uso de enzimas, fibras naturais e absorventes naturais vem sendo experimentados para
tratamento de gorduras, graxas, lodos, fossas, efluentes industriais, laticínios, frigoríficos, curtumes e
chorume. Vários produtos encontram-se no mercado TAs como ENZILIMP, SISNATE, BIO-MIX, entre
outros. O uso dessas tecnologias requer o seu licenciamento pelo orgão ambiental e a certificação da
eficiência proposta.
46

Guia para Elaboração de Projetos de Aterros Sanitários para Resíduos Sólidos Urbanos – VOLUME II

2.6 DRENAGEM DE GASES – MECANISMO DE DESENVOLVIMENTO LIMPO
(MDL)
A decomposição do lixo confinado nos aterros sanitários produz gases, entre eles o gás
carbônico (CO2) e o metano (CH4), que é inflamável.
Os gases, sob condições peculiares, podem se infiltrar no subsolo, atingir as redes de esgoto,
fossas e poços absorventes, e causar problemas, uma vez que o metano poderá formar, com o ar, uma
mistura explosiva (concentrações de CH4 entre 5 a 15%).
O controle da geração e migração desses gases é realizado através de um adequado sistema de
drenagem constituído por drenos verticais colocados em diferentes pontos do aterro.
Os drenos são formados pela superposição de tubos perfurados de concreto revestidos de brita,
que atravessam no sentido vertical todo o aterro, desde o solo até a camada superior, como se fossem
chaminés.
Recomenda-se a instalação de drenos a cada 50 a 100 metros; nas extremidades devem ser
instalados queimadores de gases, com a finalidade de evitar maus odores e redução da camada de
ozônio.

Aterro da Cachimba/Curitiba/PR – Drenagem
de gases (chaminé) e queimador.
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O projeto “Mecanismo de Desenvolvimento Limpo (MDL) Aplicado à Redução de Emissões de
Gases Gerados nas Àreas de Disposição Final de Resíduos Sólidos”, desenvolvido pelo Ministério das
Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental, Ministério do Meio Ambiente – Secretaria de
Recursos Hídricos e Ambiente Urbano e o IBAM – Instituto Brasileiro de Administração Municipal,
produziu em 2007 cinco Manuais:
1 – Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
2 – Conceito, Planejamento e Oportunidades;
3 – Redução de Emissões na Disposição Final;
4 – Agregando Valor Social e Ambiental;
5 – Diretrizes para Elaboração de Propostas de Projetos.
Esses manuais encontram-se disponíveis no site abaixo:
<www.mma.gov.br/sitio/index.phd?ido=publicacao.publicacoesporsecretaria&idEstrutura=125>.
A emissão de gases produzida pela decomposição dos resíduos orgânicos dispostos em aterros
sanitários, conforme descrito anteriormente, gera biogás, sendo o seu principal componente o metano
(CH4) que é um dos gases do efeito estufa (GEE), pois quando liberados no meio ambiente causam o
efeito estufa, levando ao aquecimento do planeta. A ação específica do metano é muitas vezes mais
intensa do que a do CO2 daí o interesse específico para a implantação de projetos para evitar a
dispersão do CH4 no meio ambiente, ou mesmo a redução dessa emissão pela captação adequada
para a combustão ou tratamento para o aproveitamento energético. A combinação dos dois processos –
queima e aproveitamento energético possibilita uma receita advinda pela obtenção de RCEs (Reduções
Certificadas de Emissões).
Apresentam-se a seguir, as diferentes etapas envolvidas em um projeto para a participação no
mercado de carbono:
• Elaboração do Documento de Concepção do Projeto (DCP):
• Validação;
• Aprovação;
• Registro;
• Monitoramento;
• Verificação/Certificação;
• Emissão e aprovação das RCEs.
Cita-se como exemplo o Aterro Sanitário Bandeirantes, situado entre os quilômetros 24 e 25 da
Rodovia Bandeirantes, município de São Paulo. A redução dos efeitos nocivos do biogás, está estimado
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em oito milhões de toneladas de CO2 no período de 15 anos.
Outros exemplos são o Aterro Sanitário Metropolitano de Natal/RN e o Centro de Tratamento de
Resíduos (CTR) de Nova Iguaçu/RJ. O CTR foi o primeiro do mundo a ser oficialmente inscrito como
projeto de MDL do Protocolo de Quioto, em 18/11/2004, na sede de MDL, em Bonn, Alemanha,
segundo José Dantas de Lima, em seu livro "Sistemas Integrados de Destinação Final de Resíduos
Sólidos Urbanos". A mesma publicação cita ainda o Aterro Sanitário de Pianezza, Torino, Itália.
Estimativas atuais da ONU, apresentam os valores dos CER’s, em US$ 5,00 a US$ 15,00 por
tonelada de carbono equivalente (eCO2).

2.7 Drenagem de àguas Pluviais
As águas de chuva que caem sobre o aterro e em suas áreas vizinhas, muitas vezes escoam até
ele, causando dificuldade na sua operação. A maneira mais indicada de resolver esse problema é
abrindo valetas a meia encosta ou uma canaleta em volta de todo o aterro, bem como dando caimento
apropriado à cobertura diária do aterro, para evitar escoamentos.
Toda água canalizada deverá ser conduzida para um ponto distante, onde não cause transtornos
ao aterro.
Cuidado especial deve ser dado às águas de nascentes, que devem ser canalizadas, para reduzir
o volume do percolado.
A drenagem das águas superficiais divide-se basicamente em:
• provisório: tem por finalidade permitir a execução do aterro sob qualquer condição climática.
Parte desta rede pode futuramente servir para drenagem de chorume e/ou drenagem
superficial permanente.
• permanente: tem como finalidade interceptar e desviar o escoamento superficial após a
conclusão do aterro.
O dimensionamento da rede de drenagem das águas pluviais implica no conhecimento prévio
da vazão contribuinte, que pode ser calculada pela seguinte expressão:
Q=C x i x A / 3600
Onde:
Q= vazão na seção considerada (l/s)
C= coeficiente de escoamento superficial que depende das características da bacia
contribuinte
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A= área de bacia contribuinte (m²)
i= intensidade da chuva crítica que varia de local para local (mm/h).
Para Curitiba, i= 5950.T 0,217
(tc+26)1,15
A intensidade de uma chuva num determinado local depende do seu tempo de duração e do
período de retorno desta chuva. Para efeito de cálculo de drenos em aterros sanitários, considera-se o
período de retorno igual à vida útil do aterro.
A intensidade da chuva crítica é aquela em que o tempo de duração da chuva é igual ao tempo
de concentração da bacia, ou seja, aquele gasto para que uma gota d’água que cai no ponto mais
afastado da bacia em relação à seção considerada atinja esta seção.
Conhecida a vazão, as características geométricas do dreno são determinadas através da seguinte
expressão:
(2/3)
(1/2)
.
Q= Rh
.S.i
n
Onde:
Q= vazão na seção considerada (m³/s)
n= coeficiente de rugosidade
Rh= raio hidráulico da seção= seção molhada
=S
perímetro molhado
P
S= área da seção transversal ocupada pelo líquido, descontando-se a linha de superfície livre
(m²)
i= declividade do canal (m/m)
Em se tratando de canais de terra, as velocidades a serem estabelecidas devem ser superiores
a 0,3m/s e inferiores a 0,8m/s, evitando assim assoreamentos ou erosões acentuadas.
Excetuando-se os drenos de menor importância, que podem ter seção transversal retangular,
recomenda-se que os demais tenham seção trapezoidal, o que permite a estabilidade das paredes. A
inclinação das paredes depende da natureza do seu material constituinte, podendo variar de 1:1 até
1:3. De modo geral, recomenda-se a inclinação 1(v):2(h).
Nos pontos de concordância entre canais e nas curvas acentuadas, saídas dos canais e
degraus, devem ser previstas obras que garantam a estabilidade das paredes, assim como evitem a
erosão dos canais.
Nos casos em que as velocidades reinantes nos canais forem altas, de modo a provocarem
erosões, deve-se efetuar uma proteção das paredes e do fundo dos canais com pedra, brita, seixo
rolado ou rachão, conforme a disponibilidade do local.
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Drenagem de águas pluviais Aterro da Cachimba/Curitiba/PR.

2.8 Monitoramento Ambiental
Qualquer empreendimento que destina-se ao acondicionamento de resíduos dentro dos
padrões ambientais, deve seguir o plano de monitoramento das águas subterrâneas, para que a
qualidade dessas águas seja mantida.
Quanto a localização dos poços de monitoramento, devem ser previstos de modo que suas
amostras representem a real situação da qualidade da água subterrânea no aquífero mais alto e devem
ser concebidos da seguinte maneira:
• 02 poços à montante e 02 à jusante, no sentido do fluxo de escoamento;
• os poços têm um diâmetro mínimo para a correta coleta das amostras, obedecendo a
NBR 13.895/1997, relativa para a sua amostragem devendo ser protegidos evitando
assim a contaminação superficial.
Os poços deverão ser monitorados desde o início da operação do empreendimento e deverão ser
monitorados por longo período após o encerramento das atividades do empreendimento.
Os estudos Hidrogeológicos, apresentam todos os elementos que possibilitam o monitoramento
das águas subterrâneas.
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Quanto ao programa de monitoramento, deve indicar parâmetros a serem monitorados
considerando aspectos como:
• Os tipos, quantidades e concentrações dos constituintes;
• A mobilidade, estabilidade e persistência desses constituintes;
• O limite de detecção do indicador de possíveis produtos de reações que possam ocorrer no
aquífero;
• Parâmetros que possam indicar a presença da pluma de contaminação.
Deve-se estabelecer e citar os procedimentos de coleta, preservação e análise das amostras.
Estabelecer valores naturais para todos os parâmetros, que podem ser definidos pela tomada de
amostras em poços situados a montante do empreendimento, após a operação e comparativamente
pela amostragem do lençol freático antes do período de operação. Por questão de estatística, o valor a
ser considerado deve ser estabelecido após 04 amostragens realizadas em um intervalo de no mínimo
03 meses.
Para avaliar as possíveis variações dos valores dos poços, deve-se seguir o método de Student,
para a comparação. Deve-se prever uma análise de todos os parâmetros a serem monitorados, pelo
menos duas vezes ao ano em cada poço, durante o período de operação do empreendimento.
A seguir, estão demonstrados os valores estipulados pela Resolução CONAMA 357/2005 e pelo
Decreto Estadual 14.250 que fixa limites para padrões de lançamentos, valores que deverão ser
obedecidos para demonstrar que o empreendimento está em conformidade em relação a não poluição
das águas subterrâneas.

Valores Estipulados para Análises mensais
Parâmetros
BTEX (X)
Cianetos
DBO5
DQO
Fenóis
Nitratos
Óleos e Graxas
pH
Substancias Tensoativas
Temperatura
Turbidez

Decreto Estadual 14.250 –
Padrões de lançamentos

CON 357 – Limites Padrões de
Lançamentos

-0,2 mg/L
60,0 mg/L
-0,2 mg/L
10,0 mg/L
30,0 mg/L
6,0 – 9,0
2,0 mg/L
40ºC
UNT

-0,2 mg/L
--0,5 mg/L
-50,0 mg/L
5,0 – 9,0
-40ºC
1,0 mg/L

(X) Benzeno (5 µg/l), Tolueno (170 µg/l), Etilbenzeno (200 µg/l), Xileno (300 µg/l)
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Deverão ser realizadas amostragens mensais, para a verificação e comparação com os
parâmetros estabelecidos pela Resolução CONAMA 357/2005, para padrões de lançamentos em
corpos d'águas.
Relação dos Metais a seream analisados no Empreendimento
Parâmetros
BTEX (X)
Cianetos
DBO5
DQO
Fenóis
Óleos Graxas
ph
Temperatura
Arsênio
Cádmio
Chumbo
Cobre
Cromo
Estanho
Mercúrio
Níquel
Zinco

Decreto Estadual 14.250 –
Padrões de Lançamentos
-0,2 mg/L
60,0 mg/L
-0,2 mg/L
30,0 mg/L
6,0 – 9,0
40ºC
0,1 mg/L
0,1 mg/L
0,5 mg/L
0,5 mg/L
5,0 mg/L
4,0 mg/L
0,005 mg/L
1,0 mg/L
1,0 mg/L

CONAMA 357 – Limites
Padrões de Lançamentos
-0,2 mg/L
--0,5 mg/L
50,0 mg/L
5,0 – 9,0
40ºC
0,5 mg/L
0,2 mg/L
0,5 mg/L
1,0 mg/L
0,5 mg/L
4,0 mg/L
0,01 mg/L
2,0 mg/L
5,0 mg/L

(X) Benzeno (5 µg/l), Tolueno (170 µg/l), Etilbenzeno (200 µg/l), Xileno (300 µg/l)

Além do monitoramento do aquífero da região, outros controles se fazem necessário:
• Controle de moscas – as populações de moscas tanto antes como depois das tarefas de
controle, deve-se levar em conta a dinâmica dessa população que se modifica por
reprodução, mortalidade e migração, variando com a natureza do meio e principalmente com
a eficiência operativa do aterro.
• Controle de roedores – são recomendados dois tipos de práticas:
–
compactação e cobertura diária dos resíduos dispostos;
–
emprego de venenos e iscas.
• Controle de recalques e estabilização dos maciços e taludes.
• Controle dos gases produzidos.
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A figura a seguir, representa os poços de monitoramento do Aterro da Cachimba/ Curitiba/PR,
em sua primeira etapa de implantação.
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2.9 Unidades de Apoio
A administração do aterro deve contar com instalações mínimas para atendimento dos
funcionários e usuários do empreendimento, tais como portaria, escritório, sanitário, vestiário,
copa/cozinha, estacionamento para veículos leves e pesados, almoxarifado, depósito de equipamentos
e ferramentas, bem como pátio para estocagem de materiais tais como brita, pedras, material de
cobertura, geomantas, geotêxteis, tubos, drenos, entre outros.
Destaca-se além da administração, a balança rodoviária para controle dos resíduos aterrados.
No caso de aterros terceirizados a pesagem é ainda a forma mais indicada de controle e remuneração
dos serviços prestados. A pesagem constante fornece dados estatísticos de grande valor na vida útil do
aterro, bem como da variação da produção de resíduos ao longo do tempo.
Outro elemento importante para o apoio operacional do aterro é a instalação de cerca e barreira
vegetal impedindo a entrada de catadores e animais que possam prejudicar o desenvolvimento dos
trabalhos de operação e manutenção do aterro. A cerca de arame farpado, deverá ser de 10 a 12 fiadas.
Os mourões devem ser de concreto. A barreira vegetal constituída por arbustos e árvores deverá
constituir a “cerca viva” do empreendimento com o intuito de melhorar o aspecto estético e visual, além
de amortecer a ação dos ventos. Quando a intensidade dos ventos for intensa, a instalação de cerca
com tela é recomendada para interceptar os materiais livres que podem ser arrastados até terrenos
vizinhos ao aterro.
Um portão de entrada deve completar o isolamento, o qual deverá ser mantido fechado.
As estradas de acesso, que interligam o aterro sanitário ao sistema rodoviário da Região,
deverão ser mantidas em boas condições pela Prefeitura local, ou em casos contratuais, pela empresa
operadora do mesmo.
As estradas internas têm como função permitir a interligação entre os diversos pontos da área do
aterro, bem como garantir a chegada dos resíduos até as frentes de descarga.
Essas estradas devem suportar o trânsito de veículos mesmo durante os períodos de chuva, e
por isso, devem ser mantidas nas melhores condições de operação.
O revestimento com brita, cascalho ou saibro, bem como canaletas de drenagem para as águas
de escoamento superficial são elementos indispensáveis para a manutenção dos acessos internos. As
estradas de uso permanente, a serem utilizadas durante toda a existência do aterro deverão ter largura
no mínimo de 8,0 (oito) metros. As do tipo secundário, utilizadas em determinadas etapas da
construção deverão ter largura mínima de 6,0 (seis) metros. Declividade longitudinal máxima de até
15% deverá ser observada nos trechos percorridos por veículos carregados. Nos trechos normais, a
máxima declividade deverá ser 10%.
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Aterro da Cachimba/Curitiba/PR - Controle dos resíduos. Antiga balança rodoviária.

Aterro Sanitário Integrado de
Camaçari/Dias D’Ávila/BA – CONDER.

Aterro Sanitário Metropolitano Centro Salvador/BA – CONDER.

Aterro Sanitário Ponta do Ferrolho – São
Francisco do Conde/BA – CONDER.
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Alguns detalhes: Proposta ENGEPASA para Prefeitura Municipal de Cascavel/PR

Drenagem de Águas Pluviais
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Implantação da Drenagem do Percolado
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Implantação do Aterro
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Implantação do Aterro
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Detalhes de Execução do Aterro
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Drenagem dos Gases
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Implantação das Lagoas de Estabilização
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