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SEDAM – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável 

SNVS – Sistema Nacional de Vigilância Sanitária 

SISNAMA – Sistema Nacional do Meio Ambiente 

SUASA - Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária 

UCO – Unidade de Compostagem 

UT – Unidade de Triagem 
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APRESENTAÇÃO 

A Floram Engenharia e Meio Ambiente foi contratada pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento 
Ambiental (SEDAM) - por meio do Contrato 488/PGE-2018, em conformidade ao resultado da 
Concorrência Pública nº 050/2016/CEL/SUPEL/RO - tendo como objeto a “Contratação de Empresa 
Especializada para elaborar os estudos técnicos e documento consolidado do Plano Estadual de 
Resíduos Sólidos – PERS para o Estado de Rondônia (Produtos 3, 4, 5 e 6 deste Projeto Básico), 
nos termos previstos nos artigos16 e 17 da Lei Federal nº 12.305 de 02 de agosto de 2010 e seu 
Decreto Regulamentador nº 7.704 de 23 de dezembro de 2010”. 

No presente relatório, integrante da META 2 – Estudos de Regionalização e Proposição de arranjos 
intermunicipais – são contextualizados os aspectos relativos à Etapa 2.1 - Áreas potencialmente 
favoráveis para a destinação ambientalmente adequada de resíduos sólidos. O relatório, conforme 
previsto no cronograma de execução, será dividido em duas parciais, sendo o presente relatório a 
consolidação da primeira e segunda parciais. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

Preliminarmente à avaliação de áreas potencias para implantação de unidades de destinação 
ambientalmente adequada dos resíduos sólidos, faz-se necessário delimitar o conceito de 
“destinação final de resíduos” à luz da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) instituída 
pela Lei 12.305 de 02 de agosto de 2010: 

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

(...) 

VII - 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;  

Observa-se que o conceito de destinação final abrange alternativas à disposição dos resíduos 
sólidos por meio da reutilização, reciclagem (precedidas da segregação e coleta seletiva), 
compostagem, recuperação e aproveitamento energético. 

Ademais, a PNRS inovou ao trazer à tona o conceito de disposição final ambientalmente 
adequada, a saber:  

Art. 3º Para os efeitos desta Lei, entende-se por:  

(...) 

VIII - 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;  

Neste contexto, a PNRS, por meio do inciso XV do Art. 3º da Lei 12.305/2010, classifica como 
rejeitos aqueles resíduos sólidos que, depois de esgotadas todas as possibilidades de tratamento 
e recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, não 
apresentem outra possibilidade que não a disposição final ambientalmente adequada. 

Para além dos termos conceituais definidos na PNRS, a ausência de ações estruturantes 
(políticas, planejamento, gestão, educação e de infraestrutura) nos municípios resulta que a maior 
parte dos resíduos que poderiam ter uma destinação final adequada, são encaminhados para 
disposição final, passando a ser tratados como rejeitos. Além disso, em parte dos municípios de 
Rondônia esse descarte ainda ocorre de forma ilegal, nos chamados lixões – inclusive na capital, 
Porto Velho. 

Uma vez entendidos os conceitos de destinação final e disposição final é possível avançar na 
questão da seleção de áreas potenciais.  

O conceito de destinação final abre um leque de opções para as formas de destino, tais como: 
unidades de triagem, pontos de entrega voluntária, unidades de compostagem, áreas de triagem e 
transbordo, usinas de aproveitamento energético, entre outros. Neste sentido, considerando o 
escopo do PERS, a abordagem adotada neste estudo terá como horizonte a disposição final dos 
rejeitos. Neste sentido a indicação das áreas potenciais se limitará à definição de regiões para 
implantação de unidades para disposição final de rejeitos originários dos serviços de limpeza 
urbana – os aterros sanitários (AS) ou Aterros Sanitários de Pequeno Porte (ASPP). 

No entanto, é preciso reconhecer os limites técnicos que a identificação de áreas – ainda que em 
caráter potencial – apresenta no escopo de um Plano de Resíduos. Essa identificação depende 
de estudos específicos de engenharia, tais como projetos básicos e executivos, voltados para a 
concepção das unidades (AS ou ASPP). É por meio desses estudos que são levantadas as 
informações de ordem técnica que indicarão se as áreas atendem aos requisitos de engenharia 
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para edificação e operação de um aterro. Além disso, a seleção da área precisa ser compatível 
com os planos de regionalização da gestão integrada de resíduos sólidos, bem como obedecer às 
restrições de localização, tais como Área de Segurança Aeroportuária (ASA), distância de núcleos 
urbanos, zoneamento socioambiental, entre outros. 

Assim, no presente estudo será adotado como procedimento a identificação de macro áreas 
potenciais para alocação de glebas destinadas à implantação dos AS ou ASPP. No apontamento 
destas macroáreas serão consideradas orientações de natureza técnica e legal. 

Neste sentido, a metodologia adotada consistirá na adoção de um filtro inicial dos espaços 
legalmente disponíveis para a implantação de aterros sanitários, a partir dos quais poderão ser 
realizados os estudos de engenharia para seleção das glebas destinadas a implantação da 
unidade.  

Para identificação das macroáreas ainda será levado em conta os arranjos intermunicipais a 
serem propostos, nos quais são indicados os municípios onde recomenda-se a implantação dos 
aterros sanitários regionais ou individuais.  

2. BREVE PANORAMA DA DISPOSIÇÃO FINAL DOS REJEITOS NO ESTADO DE 
RONDÔNIA 

Atualmente, existem quatro aterros sanitários em operação no estado de Rondônia. São eles: 

 Aterro Sanitário de Ariquemes: Localizado no município de Ariquemes e ocupando uma 
área de 17 hectares, o AS atende atualmente aos municípios de Ariquemes, Buritis, 
Cacaulândia, Campo Novo de Rondônia, Cujubim, Governador Jorge Teixeira, 
Machadinho, Monte Negro, Rio Crespo, Theobroma e Vale do Anari. Segundo informações 
levantadas junto a CISAN1 até o final de 2018 é esperado que os municípios de Alto 
Paraíso e Itapuã do Oeste passem a enviar os rejeitos para o AS de Ariquemes. Para o 
ano de 2019 existe a expectativa que os municípios de Ouro Preto do Oeste e Nova União 
também enviem seus rejeitos para Ariquemes. A gestão e operação do aterro é realizada 
pelo CISAN RO. 

 Aterro Sanitário de Cacoal: Localizado no município de Cacoal, trata-se de um aterro da 
iniciativa privada. Está localizado a 24 km do centro do município, ocupando uma área de 
138 hectares, com capacidade para receber 300 t de resíduos por dia. Atualmente, o aterro 
recebe 200 t por dia (MFM Ambiental, 2018)2, é operado pela empresa MFM Ambiental e 
atende aos municípios de Alta Floresta D’ Oeste, Alto Alegre dos Parecis, Cacoal, Espigão 
D’ Oeste, Castanheiras, Ministro Andreazza, Novo Horizonte do Oeste, Nova Brasilândia 
D’ Oeste, Rolim de Moura, Parecis, Pimenta Bueno, Presidente Médici, Santa Luzia D’ 
Oeste, São Felipe D’ Oeste e São Miguel do Guaporé.  

 Aterro Sanitário de Vilhena: Localizado no município de Vilhena, trata-se de um aterro da 
iniciativa privada, operado pela MFM Ambiental. O aterro ocupa uma área de 475 hectares, 
com capacidade para receber 300 t de resíduos por dia. Atualmente recebe cerca de 120 t 
por dia dos municípios de Cabixi, Campos de Júlio, Cerejeiras, Chupinguaia, Corumbiara, 
Pimenteiras D' Oeste e Vilhena (MFM Ambiental, 2018).  

 Aterro Sanitário de Novo Horizonte D’oeste: O Aterro Sanitário de Novo Horizonte D'Oeste, 
pertencente ao Consórcio CIMCERO, atualmente recebe RSU dos municípios de Alto 
Alegre dos Parecis, Castanheiras, Nova Brasilândia D'Oeste, Novo Horizonte D'Oeste, 
Rolim de Moura, Santa Luzia D'Oeste e Seringueiras. Os municípios de São Miguel do 
Guaporé, Alvorada D' Oeste, São Francisco do Guaporé estão em trâmites finais para 
encerrar seus lixões e encaminhar ao Aterro. Teixeirópolis encaminha para Cacoal e está 

                                                 
1 Informações obtidas junto ao senhor Glauco Rodrigo Kozerski, Superintendente do CISAN CENTRAL RO, por meio de 
resposta ao e-mail no dia 22 de outubro de 2018.    
2 Disponível em http://mfmambiental.com/revista/. Acesso 10/09/2018 
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em fase de mudança para Novo Horizonte por ser economicamente mais viável. O aterro 
está licenciado para receber 200 ton/dia. 

 Aterro Sanitário de Nova Mutum: Localizado no município de Porto Velho, no Distrito de 
Nova Mutum, o aterro foi construído pelo Consórcio Energia Sustentável do Brasil (ESBR), 
responsável pela Usina Hidrelétrica de Jirau I. A operação do aterro é de responsabilidade 
da Prefeitura de Porto Velho e recebe resíduos apenas de comunidades rurais do 
município: Jaci Paraná, Nova Mutum, Ponta do Abunã, União Bandeirantes e Fortaleza do 
Abunã. Segundo informações levantadas junto a SEMUSB (Subsecretaria Municipal de 
Serviços Básicos de Porto Velho) o aterro recebe aproximadamente 18 t por dia de 
rejeitos3. 

Além destas unidades em operação, encontra-se implantado um aterro sanitário no município de 
Ji-Paraná. Trata-se de um investimento privado, sendo o aterro projetado para atender Ji-Paraná 
e mais sete municípios da região, porém, até a conclusão dos levantamentos para a elaboração 
do PERS o mesmo ainda não encontrava-se em operação. 

No município de Jaru também há a previsão de implantação de um aterro sanitário, que segundo 
informações levantadas junto à Secretaria Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio 
Ambiente, encontra-se em fase de obtenção da Licença de Instalação pela SEDAM. A Secretaria 
Municipal informou ainda que o aterro irá atender apenas ao município de Jaru4.  

3. DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS ORIGINÁRIOS DA LIMPEZA URBANA 

Conforme conceituado anteriormente, compreendem-se como áreas para disposição final de 
resíduos sólidos originários da limpeza urbana os Aterros Sanitários (AS) e Aterros Sanitários de 
Pequeno Porte (ASPP). É comum que existam variações no arranjo dessas estruturas, por 
exemplo, as chamadas Centrais de Resíduos, que nada mais são do que empreendimentos que 
abrangem aterros sanitários associados com outras unidades de gerenciamento de resíduos 
sólidos, tais como as unidades de compostagem e as áreas de triagem e transbordo. 
Logicamente, os critérios de implantação e operação de AS ou ASPP associados a Centrais de 
Resíduos são os mesmos aplicados caso fossem alocados individualmente.  

A definição das áreas para implantação dessas estruturas depende de uma série de variáveis 
socioambientais, técnicas/operacionais e econômicas. Neste sentido, reconhecer tais restrições 
precede a definição de áreas potenciais para implantação das unidades de destinação final. Além 
disso, devem ser levados em conta os arranjos para gestão dos resíduos sólidos, a partir dos 
quais serão definidas as estruturas a serem compartilhadas regionalmente e, consequentemente, 
a melhor localização para atender esse uso compartilhado. 

3.1. Restrições e impeditivos para implantação de unidades de disposição final de rejeitos 

A definição de áreas para implantação de aterros sanitários deve levar em conta restrições de 
ordem ambiental, social, técnica, econômica e legal. Assim, além de apresentar os menores riscos 
à saúde pública e ao meio ambiente, a área precisa atender aos critérios legais e normativos.  

No processo de identificação das áreas potenciais é preciso observar os fatores que compõem o 
ambiente, de forma a subsidiar as escolhas mais adequadas. As principais restrições para locação 
das áreas de aterros são: distância da malha urbana, Unidades de Conservação e área de 
segurança de aeroportos, além da distância mínima de corpos hídricos superficiais e lençol 
freático. 

Para fins de alocação de áreas nas fases de projeto da unidade, recomenda-se ainda que sejam 
observados os seguintes requisitos: 

                                                 
3 Informações levantadas por meio de contato telefônico junto ao Sr. Lucas Bezerra, técnico da SEMUSB de Porto 
Velho. 
4 Informações levantadas por meio de contato telefônico junto ao Sr. Kleberson, analista ambiental da Secretaria 
Municipal de Infraestrutura, Agricultura e Meio Ambiente de Jaru. 
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- Distância mínima de 200 metros de estradas (cartografadas em escala 1:100.000); 

- Distância mínima de 200 metros de falhas e fraturas geológicas (cartografadas em escala 
1:250.000); 

- Implantação em áreas com topografia maior que 1% e inferior a 30% de declividade; 

- Direção dos ventos; 

- Zoneamento ambiental 

3.1.1. Núcleos habitacionais 

A NBR 13896 (ABNT, 1997) define que deve ser considerado um afastamento mínimo de 500 
metros entre aterros sanitários e núcleos habitacionais. Além disso, deve ser considerado o 
zoneamento eventualmente previsto nos planos diretores municipais ou legislação equivalente. 

No processo de seleção das áreas potenciais deverão ser considerados o tamanho e as 
características dos núcleos habitacionais mais próximos. Recomenda-se também aumentar para 1 
quilômetro a distância mínima a ser respeitada, tendo em vista que as adversidades decorrentes 
da operação de aterro sanitário não se restringem aos maus odores dos gases sulfurosos e 
nitrogenados, mas também ao tráfego dos caminhões nas proximidades. 

Neste sentido, a recomendação é que a distância mínima a ser considerada seja superior a 1000 
metros, de preferência cartografados em escala 1:100.000. Contudo, durante a locação das 
glebas na fase de elaboração dos projetos poderá ser considerada distâncias superiores, ficando 
inclusive a critério do órgão licenciador a definição da distância mínima a ser observada. 

3.1.2. Áreas Quilombolas e Terras Indígenas 

As comunidades quilombolas são grupos étnicos, predominantemente constituídos pela 
população negra rural ou urbana, que se auto definem a partir das relações específicas com a 
terra, o parentesco, o território, a ancestralidade, as tradições e práticas culturais próprias (INCRA, 
2018). Em Rondônia existem nove comunidades remanescentes de quilombos, sendo oito 
certificadas e uma em processo de certificação, conforme dados da Fundação Palmares (2018).  

A Terra Indígena (TI), segundo a FUNAI, é definida como uma porção do território nacional, de 
propriedade da União, habitada por um ou mais povos indígenas, por ele(s) utilizada para suas 
atividades produtivas, imprescindível à preservação dos recursos ambientais necessários a seu 
bem-estar e necessária à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e 
tradições. Trata-se de um tipo específico de posse, de natureza originária e coletiva, que não se 
confunde com o conceito civilista de propriedade privada5. No estado de Rondônia há um total de 
35 TI (IBGE, 2017). 

Assim sendo, caso uma área com potencial para implantação das unidades de disposição final 
seja escolhida e esteja localizada nas proximidades de alguma de Áreas Quilombolas ou TI, esta 
área deve estar distante, no mínimo, 1 Km das mesmas. Não foram identificadas normas ou 
legislações que regulamentassem a distância entre TI e Áreas Quilombolas em relação aos AS. 
Assim, a distância de 1 Km foi considerada como extrapolação da distância mínima prevista para 
núcleos habitacionais conforme a NBR 13896 (ABNT, 1997). 

3.1.3. Áreas de Preservação Permanente 

Segundo a Lei nº 12.651 de 25 de maio de 2012, que trata da Proteção da Vegetação Nativa 
(Novo Código Florestal), Área de Preservação Permanente (APP) é toda área protegida, coberta 
ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a 
paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. 

                                                 
5 Disponível em: http://www.funai.gov.br/index.php/nossas-acoes/demarcacao-de-terras-indigenas?limitstart=0# . 
Acesso em 15/08/2018. 
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No contexto de preservação dos recursos hídricos, a definição da largura da APP varia de acordo 
com a largura dos cursos d’água, conforme disposto na Lei n°12.651/2012 (Quadro 3.1).  

Quadro 3.1 - Largura da Área de Preservação Permanente para cursos d’água, conforme a lei n° 12.651/2012.  

Largura do curso d’água Largura da APP 

Com menos de 10 m 30 m 

De 10 m a 50 m 50 m 

De 50 m a 200 m 100 m 

De 200 m a 600 m 200 m 

Com mais de 600 m 500 m 

Fonte: MMA (2016) 

Devem ser consideradas, para fins de localização dos aterros sanitários a não intervenção em 
todas as categorias de APP previstas no Art. 4º da Lei 12.651/2012. 

A definição de critérios para seleção de áreas para implantação de aterros sanitários deve 
considerar o afastamento dos recursos hídricos superficiais e subsuperficiais. Neste sentido, a 
norma NBR 13.896 (ABNT, 1997) recomenda uma distância mínima de 200 metros entre o aterro 
e o corpo d’água, e define que aterros sanitários não devem ser localizados em áreas sujeitas à 
inundação. Neste bojo, a distância de 200 metros entre cursos d’água e o local de disposição de 
resíduos também tem amparo legal na Lei Estadual nº 1.145 de 12 de dezembro de 2002, a 
saber: 

Art. 72. A área a ser utilizada para disposição final de resíduos sólidos, deve 
seguir os seguintes critérios: 

(...) 

III - localizar-se, no mínimo, a 200 (duzentos) metros de qualquer curso de água e 
áreas sujeitas a inundação;  

Vale ressaltar, que no caso de APP maiores que 200 metros, deverá ser considerado o tamanho 
da APP como distância mínima a ser respeitada.  

3.1.4. Unidades de Conservação 

As Unidades de Conservação (UC) são espaços territoriais com características naturais relevantes 
e limites definidos, instituídos pelo poder público para garantir a proteção e conservação dessas 
características naturais.   

A criação de UC pelo poder público, enquanto espaço especialmente protegido, é objeto da Lei nº 
9.985 de 18/07/2000 que instituiu o Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC). O 
SNUC é composto pelo conjunto de unidades de conservação federais, estaduais, municipais e 
particulares, distribuídas em dois grupos diferenciados de acordo com as suas características 
específicas, forma de proteção e uso permitidos: Unidades de Proteção Integral e Unidades de 
Uso Sustentável. 

Em Rondônia, a regulamentação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação é dada pela 
Lei nº 1.144 de 12 de dezembro de 2002.  

As Unidades de Uso Sustentável permitem a exploração do ambiente de maneira a garantir a 
perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos. Se enquadram nesta 
categoria as seguintes unidades: Área de Proteção Ambiental, Área de Relevante Interesse 
Ecológico, Floresta Nacional, Reserva Extrativista, Reserva de Fauna, Reserva de 
Desenvolvimento Sustentável e Reserva Particular do Patrimônio Natural. 
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As Unidades de Proteção Integral apresentam usos restritos por sua fragilidade e particularidades 
ambientais ao passo que os recursos naturais das Unidades de Uso Sustentável podem ser 
utilizados de forma direta e sustentável e, ao mesmo tempo serem conservados. Se enquadram 
nesta categoria as seguintes unidades: Estação Ecológica, Reserva Biológica, Parque Nacional, 
Monumento Natural e Refúgio de Vida Silvestre.  

No caso dos aterros, sua localização deve estar fora dos limites e da zona de amortecimento das 
UC. Desta forma, na escolha de glebas onde pretende-se implantar um AS os estudos ambientais 
deverão considerar a distância mínima de pelo menos 3 quilômetros em relação aos limites da 
UC. No caso de UC que tenha definida sua zona de amortecimento, deverá ser considerado os 
limites da zona de amortecimento 

3.1.5. Área de Segurança Aeroportuária (ASA) 

A Lei nº 12.725/2012 dispõe sobre o controle da fauna nas imediações de aeródromos, 
estabelecendo regras que visam à redução do risco de acidentes e incidentes aeronáuticos 
decorrentes da colisão de aeronaves com animais presentes nas adjacências de aeródromos. A 
lei estabelece em seu Artigo 3º, Parágrafo 1° o conceito da ASA:  

Art. 3º Para o gerenciamento e a redução do risco de acidentes e incidentes 
aeronáuticos decorrentes da colisão de aeronaves com espécimes da fauna nos 
aeródromos, é estabelecida a Área de Segurança Aeroportuária - ASA, onde o 
aproveitamento e o uso do solo são restritos e condicionados ao cumprimento de 
exigências normativas específicas de segurança operacional da aviação e 
ambientais. 

§ 1o O perímetro da Área de Segurança Aeroportuária - ASA do aeródromo será 
definido a partir do centro geométrico da maior pista do aeródromo ou do 
aeródromo militar e compreenderá um raio de 20 km (vinte quilômetros).  

A lei considera aeródromo toda área destinada ao pouso, à decolagem e à movimentação de 
aeronaves. Nela também são definidos os conceitos de Atividade Atrativa de Fauna e a Atividade 
com Potencial Atrativo de Fauna, conforme disposto no Artigo 2º, Incisos VI e VII, 
respectivamente:  

Art. 2º Para os efeitos desta Lei, considera-se: 

(...) 

VI - Atividades Atrativas de Fauna: vazadouros de resíduos sólidos e quaisquer 
outras atividades que sirvam de foco ou concorram para a atração relevante de 
fauna, no interior da ASA, comprometendo a segurança operacional da aviação.  

VII - Atividade com Potencial Atrativo de Fauna:  aterros sanitários e quaisquer 
outras atividades que, utilizando as devidas técnicas de operação e de manejo, 
não se constituam como foco atrativo de fauna no interior da ASA, nem 
comprometam a segurança operacional da aviação. 

Neste sentido, aterros sanitários são considerados empreendimentos com potencial para atrair 
fauna, mesmo quando operados com as devidas técnicas e manejo, uma vez que, em essência, 
atividades envolvendo resíduos têm o potencial de atrair animais, em especial elementos da 
avifauna.  

Em resumo, a Lei nº 12.725/2012 estabelece e define a ASA, como sendo um raio de 20 
quilômetros a partir do centro geométrico da maior da pista do aeródromo, sendo que as 
atividades atrativas de fauna ou com potencial atrativo de fauna a serem implantadas nestas 
áreas (ASA) estão sujeitas a aprovação do Comando Aéreo Regional (COMAER). 

Por meio da Portaria Nº 743/CG3 de 23 de maio de 20186, o COMAER aprovou a reedição do 
Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna (PBGRF) nos aeródromos brasileiros, no qual 
há uma subdivisão da ASA (Figura 3.1) para implantação de aterros sanitários, considerando os 

                                                 
6 Disponível em: http://www2.fab.mil.br/cenipa/index.php/legislacao/pca-plano-do-comando-da-aeronautica?download=130:pca-3-3 
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seguintes limites: 

 Raio de até 10 km a partir do centro geométrico da maior pista do aeródromo: é proibida a 
implantação de aterros sanitários;  

 Faixa de raio de 10 km a 20 km: a implantação deste tipo de empreendimento depende da 
autorização do COMAER.  

No PBGRF ficou estabelecido que a aprovação de empreendimentos ou atividades localizadas na 
ASA de aeródromos ocorrerá mediante parecer aeronáutico. Este documento deve informar o 
resultado da análise técnica realizada pelo COMAER sobre a instalação do empreendimento, com 
o objetivo de prevenir acidentes aeronáuticos por colisão com elementos da fauna, em especial as 
aves. 

Ainda que o PBGRF esteja em conformidade com a Lei nº 12.725/2012, mantendo o raio 
de 20 quilômetros a partir do centro geométrico da pista, para a definição da ASA, na 
prática, há uma série de atividades com potencial atrativo de fauna, a partir das quais 
devem ser pontuadas algumas restrições especiais, a saber: 

 Proibição de implantação de atividade atrativa;  

 Cessação, imediata ou gradual, de atividade atrativa;  

 Adequação de atividades com potencial atrativo aos parâmetros estabelecidos pela 
autoridade competente;   

 Implantação e operação de atividades com potencial de atração, observados autorização e 
parâmetros de adequação. 

Para os empreendimentos e atividades relacionadas ao gerenciamento de resíduos sólidos, as 
restrições previstas na PBGRF são apresentadas no Quadro 3.2 

 

Figura 3.1 – Influência da Área de Segurança Aeroportuária sobre projetos de Aterro Sanitário, com base na 
Tabela A do Plano Básico de Gerenciamento de Risco de Fauna aprovado pela Portaria N° 741/CG3/2018 
do COMAER. 
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Quadro 3.2 - Critérios de localização de empreendimento atrativo ou com potencial atrativo de fauna na 
ASA. 

Tipo de Atividade 
Potencial de 
atração de 

fauna 

Restrição especial relacionada à distância do centro 
da maior pista do aeródromo 

 

Empreendimento novo 
(LP e LI) 

 

Empreendimento em 
operação (*) 

 

Até 5 km Entre 5-10 km Até 5 km 
Entre 5-10 

km 

Aterro controlado (recobrimento 
diário – material inerte) 

Muito alto Proibição 

Aterro sanitário (recobrimento diário 
– material inerte) 

Alto Proibição Proibição Adequação Adequação 

Deposição de resíduos sólidos a céu 
aberto (vazadouro ou lixão) 

Muito alto Proibição 

Obs: Em concordância com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, aterros controlados de resíduos sólidos devem receber parecer 
aeronáutico desfavorável para implantação, acompanhado da restrição especial de cessação imediata de atividade. 

Fonte: COMAER (2017). 

Nos casos de aterros sanitários já existentes, localizados em distâncias inferiores a 10 quilômetros 
do raio dos aeródromos, a continuidade da operação dependerá do atendimento aos parâmetros 
estabelecidos pela autoridade competente para adequação. 

Para os novos empreendimentos, mantém-se o que já foi afirmado: que a implantação entre 10 e 
20 quilômetros a partir do centro geométrico do maior aeródromo é possível mas depende de 
autorização do COMAER. 

No estado de Rondônia, existem pelo menos 25 aeródromos7 para os quais devem ser 
consideradas as normas referentes à ASA para implantação de aterros sanitários. 

3.1.6 Síntese das restrições de área para implantação de unidades de disposição final de 
rejeitos no estado de Rondônia 

Ao se sobrepor os limites territoriais dos municípios rondonienses em relação as proibições e/ou 
restrições para implantação dos aterros sanitários é possível visualizar numa escala macro as 
áreas potencialmente disponíveis. Esta sobreposição tem caráter preliminar e visa ser um filtro 
inicial para nortear futuros estudos vinculado a etapa de projeto de unidades para disposição final 
de rejeitos no estado.  

Além destas restrições, devem ser considerados ainda como critérios na seleção de glebas a 
localização em relações ao Zoneamento Socioeconômico e Ecológico do estado de Rondônia 
(ZSEE-RO). As áreas para implantação dos aterros devem estar localizadas fora das Zonas 2 e 3 
do ZSEE. 

No Erro! Fonte de referência não encontrada. é apresentado o quantitativo de áreas disponíveis 
nos municípios, considerando as seguintes critérios:  

 Áreas com Impedimentos para Implantação: ASA (raio de 0 a 10 km), UC, Núcleos 
Habitacionais, TI, Assentamentos, Áreas Quilombolas e distância de 200 metros de cursos 
d’água superficiais.   

 Áreas Passíveis de Anuência Prévia – ASA (raio de 10 a 20 km) 

 Áreas Livres: áreas que não apresentam impeditivos ou anuências prévias, exceto aquelas 
relacionadas ao licenciamento ambiental das unidades8.  

Ao se considerar o recorte estadual, aproximadamente 36% do território de Rondônia é composto 

                                                 
7 Fonte: base de dados da ANAC (2016) e IBGE (2017). 
8 Os aterros sanitários dependem da elaboração dos estudos ambientais para seu licenciamento, os quais podem 
identificar fatores locais impeditivos à implantação do empreendimento. 
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por áreas potenciais para a implantação de unidades para a disposição final de rejeitos. Com 
relação aos municípios, os que apresentam maior e menor disponibilidade de áreas são Ouro 
Preto do Oeste (81,23%) e Machadinho do Oeste (8,4%), respectivamente. 

Os mapas com a sobreposição das áreas restritas, passíveis de anuência e sem impedimentos 
foram organizados por microrregiões do estado de Rondônia e são apresentados adiante (Figura 
3.2 a Figura 3.9).  

Quadro 3.3 – Áreas com restrições, passíveis de anuência e sem restrição para implantação de unidades para disposição final 
de rejeitos nos municípios rondonienses. 

Microrregião Município 

Área 
territorial 

Área com 
Impedimento 

Área passível de 
Anuência Prévia 

Área Livre 

(km²) (km²) (%) (km²) (%) (km²) (%) 

Alvorada d'Oeste 

Alvorada d'Oeste 3.027,97 1.831,51 
60,49

% 
 0,00% 1.196,46 39,51% 

Nova Brasilândia 
d'Oeste 

1.702,92 444,83 
26,12

% 
  0,00% 1.258,09 73,88% 

São Miguel do 
Guaporé 

7.450,39 5.879,45 
78,91

% 
  0,00% 1.570,94 21,09% 

Seringueiras 
3.773,04 2.817,64 

74,68
% 

  0,00% 955,40 25,32% 

Ariquemes 

Alto Paraíso 2.644,94 
663,28 

25,08
% 

  0,00% 1.981,66 74,92% 

Ariquemes 4.387,51 
1.687,35 

38,46
% 

540,61 
12,32

% 
2.159,55 49,22% 

Cacaulândia 1.991,95 
743,24 

37,31
% 

744,30 
37,37

% 
504,41 25,32% 

Machadinho 
d'Oeste 8.505,02 

7.777,07 
91,44

% 
440,70 5,18% 286,85 3,37% 

Monte Negro 1.926,51 
873,18 

45,32
% 

429,10 
22,27

% 
624,23 32,40% 

Rio Crespo 1.727,26 
578,53 

33,49
% 

111,00 6,43% 1.037,73 60,08% 

Vale do Anari 3.141,67 
2.686,44 

85,51
% 

2,45 0,08% 452,77 14,41% 

Cacoal 

Alta Floresta 
d'Oeste 7.069,69 

3.686,34 
52,14

% 
  0,00% 3.383,35 47,86% 

Alto Alegre dos 
Parecis 3.921,17 

2.396,39 
61,11

% 
32,90 0,84% 1.491,87 38,05% 

Cacoal 3.795,06 
1.941,92 

51,17
% 

1.062,56 
28,00

% 
790,58 20,83% 

Castanheiras 890,02 
175,61 

19,73
% 

45,73 5,14% 668,67 75,13% 

Espigão d'Oeste 4.521,17 
2.506,09 

55,43
% 

456,43 
10,10

% 
1.558,64 34,47% 

Ministro 
Andreazza 797,91 

172,42 
21,61

% 
2,12 0,27% 623,37 78,13% 

Novo Horizonte 
do Oeste 840,55 

259,43 
30,86

% 
2,80 0,33% 578,33 68,80% 

Rolim de Moura 1.455,21 
550,79 

37,85
% 

627,05 
43,09

% 
277,37 19,06% 

Santa Luzia 
d'Oeste 1.193,34 

437,86 
36,69

% 
493,71 

41,37
% 

261,77 21,94% 

Colorado do 
Oeste 

Cabixi 1.309,73 
766,63 

58,53
% 

41,19 3,14% 501,91 38,32% 

Cerejeiras 2.785,45 
2.123,78 

76,25
% 

  0,00% 661,67 23,75% 

Colorado do 
Oeste 1.450,62 

1.306,80 
90,09

% 
138,02 9,51% 5,80 0,40% 

Corumbiara 3.062,18 
1.855,59 

60,60
% 

377,81 
12,34

% 
828,78 27,06% 

Pimenteiras do 
Oeste 5.982,00 

3.410,88 
57,02

% 
  0,00% 2.571,12 42,98% 

Ji-Paraná 

Governador 
Jorge Teixeira 5.059,64 

3.972,44 
78,51

% 
153,92 3,04% 933,27 18,45% 

Jaru 2.917,35 
1.042,74 

35,74
% 

628,29 
21,54

% 
1.246,32 42,72% 

Ji-Paraná 6.873,83 
4.869,50 

70,84
% 

555,66 8,08% 1.448,67 21,08% 
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Quadro 3.3 – Áreas com restrições, passíveis de anuência e sem restrição para implantação de unidades para disposição final 
de rejeitos nos municípios rondonienses. 

Microrregião Município 

Área 
territorial 

Área com 
Impedimento 

Área passível de 
Anuência Prévia 

Área Livre 

(km²) (km²) (%) (km²) (%) (km²) (%) 

Mirante da Serra 1.205,41 
701,06 

58,16
% 

  0,00% 504,35 41,84% 

Nova União 825,65 
351,33 

42,55
% 

  0,00% 474,32 57,45% 

Ouro preto do 
Oeste 1.978,73 

349,83 
17,68

% 
  0,00% 1.628,90 82,32% 

Presidente 
Médici 1.758,64 

557,90 
31,72

% 
117,45 6,68% 1.083,29 61,60% 

Teixeirópolis 462,45 
111,27 

24,06
% 

  0,00% 351,18 75,94% 

Theobroma 2.196,65 
765,03 

34,83
% 

169,93 7,74% 1.261,68 57,44% 

Urupá 827,08 
709,44 

85,78
% 

  0,00% 117,64 14,22% 

Vale do Paraíso 964,32 
207,83 

21,55
% 

  0,00% 756,49 78,45% 

Vilhena 

Chupinguaia 5.125,83 
2.285,03 

44,58
% 

81,39 1,59% 2.759,41 53,83% 

Parecis 2.550,60 
1.163,37 

45,61
% 

523,53 
20,53

% 
863,70 33,86% 

Pimenta Bueno 6.244,77 
1.970,06 

31,55
% 

888,72 
14,23

% 
3.385,99 54,22% 

Primavera de 
Rondônia 607,14 

224,56 
36,99

% 
164,50 

27,09
% 

218,07 35,92% 

São Felipe 
d'Oeste 541,79 

287,59 
53,08

% 
104,22 

19,24
% 

149,97 27,68% 

Vilhena 11.543,24 
8.230,01 

71,30
% 

568,98 4,93% 2.744,25 23,77% 

Guajará-Mirim 

Costa Marques 4.965,68 
3.009,46 

60,61
% 

18,54 0,37% 1.937,68 39,02% 

Guajará-Mirim 24.830,33 
23.795,37 

95,83
% 

471,84 1,90% 563,12 2,27% 

São Francisco do 
Guaporé 10.936,78 

9.340,43 
85,40

% 
25,41 0,23% 1.570,94 14,36% 

Porto Velho 

Buritis 3.262,28 
2.641,32 

80,97
% 

  0,00% 620,96 19,03% 

Campo Novo de 
Rondônia 3.436,47 

2.425,76 
70,59

% 
278,37 8,10% 732,35 21,31% 

Candeias do 
Jamari 6.835,93 

3.726,91 
54,52

% 
  0,00% 3.109,02 45,48% 

Cujubim 3.854,60 
2.211,31 

57,37
% 

29,85 0,77% 1.613,43 41,86% 

Itapuã do Oeste 4.081,20 
1.483,90 

36,36
% 

  0,00% 2.597,30 63,64% 

Nova Mamoré 10.085,99 
8.074,38 

80,06
% 

  0,00% 2.011,62 19,94% 

Porto Velho 34.091,29 
17.593,08 

51,61
% 

733,75 2,15% 15.764,47 46,24% 

TOTAL PARA O ESTADO 237.416,95 149.673,97 
63,04

% 
11.062,86 4,66% 76.679,72 32,30% 

Fonte: Elaborado por Floram (2018) a partir da base de dados espaciais do IBGE (2017) 

É importante notar que na seleção da gleba para implantação das unidades de disposição final, 
além dos fatores de restrição supracitados, deve-se levar em conta as normas e leis de uso e 
ocupação do solo tanto em nível estadual quanto municipal. 

Nesta baila, um dos estudos que deve ser levando em conta na seleção das glebas é o 
Zoneamento Socioeconômico e Ecológico de Rondônia (ZSEE-RO). Considerando as zonas 
definidas neste instrumento, os AS devem estar localizados fora daquelas destinas à conservação 
dos recursos naturais. Assim, deve-se priorizar as glebas localizadas na Zona 1 e suas subzonas 
1.1 e 1.2.   

No processo de definição da gleba também deve ser considerado o eventual zoneamento 
constante do Plano Diretor Municipal (PDM) nos municípios com população superior a 20 mil 
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habitantes e instrumento semelhante nos municípios com população inferior a 20 mil habitantes 
(por exemplo, Código de Posturas, Lei Orgânica Municipal, entre outros).  

No estado de Rondônia, 14 municípios têm população acima de 20 mil habitantes. Neste caso, a 
seleção das glebas, caso venham a sediar AS, deve considerar as diretrizes de parcelamento do 
solo prevista no PDM. No geral, os PDM abordam o ordenamento do solo por meio da constituição 
de zonas urbanas consolidadas e zonas de expansão urbana. Considerando a distância que deve 
ser guardada entre as unidades de disposição final e os núcleos habitacionais, é recomendado 
que os AS sejam previstos nas áreas de expansão urbana, levando em conta os critérios definidos 
para a distância de transporte dos rejeitos até a unidade.  



 

28 

 

Figura 3.2 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na Microrregião de 
Alvorada do Oeste. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 3.3 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na Microrregião de 
Ariquemes. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 3.4 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na Microrregião de 
Cacoal. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 3.5 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na Microrregião de 
Colorado do Oeste. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 3.6 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na Microrregião de 
Guajará-Mirim. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 3.7 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na Microrregião de Ji-
Paraná. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 3.8 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na Microrregião de Porto 
Velho. 

Fonte: FLORAM (2018) 
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Figura 3.9 – Mapa com as áreas de restrições, passíveis de anuência e sem restrições para implantação de unidades para disposição final de rejeitos na Microrregião de 
Vilhena. 

Fonte: FLORAM (2018). 
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4. ASPECTOS SOBRE A VIABILIDADE DE IMPLANTAÇÃO DE ATERROS SANITÁRIOS 

Os aterros sanitários são empreendimentos passíveis de licenciamento ambiental. Assim, os estudos 
ambientais devem apontar a viabilidade técnica, socioeconômica e ambiental destas unidades em 
relação aos territórios previstos para sua implantação. 

4.1. Viabilidade Técnica 

A viabilidade técnica de um aterro sanitário está diretamente relacionada com os estudos de 
engenharia realizados para definir a tipologia, porte, localização e vida útil da unidade. Conforme 
será demostrado adiante, para se projetar um aterro devem ser considerados critérios de ordem 
técnica (hidrologia, geologia, solos, ventos), social (distância de núcleos habitacionais, reinserção 
econômica de catadores) econômica (custos de implantação, operação x receita oriunda da 
operação) e ambiental (distância de áreas protegidas, sensibilidade ambiental de áreas, zoneamento 
ecológico).  

Desta forma, a viabilidade técnica de um aterro depende das condições ambientais da área definida 
para locação da unidade (em especial a conformação do terreno, a composição do solo e as 
condições climáticas) que definirão as estruturas que devem ser implantadas (impermeabilização de 
base, tratamento de chorume, lançamento de efluentes tratados). No geral, o projeto básico da 
unidade já deverá apontar se as condições ambientais necessárias à implantação daquela unidade a 
tornam viável tecnicamente.    

Na medida do possível, deve-se priorizar a seleção de áreas que possuam (ou onde se possa 
viabilizar) a infraestrutura mínima necessária à prestação dos serviços, especialmente energia 
elétrica, vias de acesso e disponibilidade hídrica.  

4.2. Viabilidade social 

Os aterros sanitários são unidades de disposição final de resíduos nas quais não ocorre contato 
direto dos trabalhadores com os resíduos ali dispostos. Neste sentido, a viabilidade social de um AS 
está relacionada com os impactos sociais decorrentes da implantação do empreendimento.  

Neste sentido, o principal fator associado à viabilidade social de um aterro é seu efeito sob as 
atividades de catadores, em especial daqueles que atuam diretamente nos lixões e que terão sua 
atividade cessada a partir do momento do encerramento do lixão e início da operação do aterro. 
Assim, no projeto dos AS devem ser previstas medidas visando a inclusão social destes 
trabalhadores frente à nova realidade de disposição final de resíduos naquele município. De fato, 
prever formas de atuação dos catadores em oportunidades de valorização econômica dos resíduos 
sólidos por meio do reuso e da reciclagem é considerada uma ação prioritária em relação a 
disposição final de resíduos sólidos. Por conseguinte, todo projeto de AS precisa prever os 
mecanismos efetivos para a inserção social dos catadores impactados diretamente pela obra, com 
medidas previamente discutidas e aprovadas pelo poder público municipal e/ou estadual. 

Outro fator que pesa na viabilidade social de AS remete à sua localização. No geral, áreas 
localizadas próximas a um AS tendem a desvalorizar. Por isso, a depender do local de implantação, 
poderá haver perdas econômicas por parte de pessoas que residam nas proximidades do aterro. 
Neste sentido, o estudo de localização do aterro deverá priorizar áreas que estejam distantes de 
núcleos habitacionais urbanos e/ou rurais.  

4.3. Viabilidade econômica 

A viabilidade econômica de um AS estará diretamente relacionada com os fatores de custos relativos 
à implantação e à operação da unidade. Também devem ser consideradas as fontes para obtenção 
dos recursos de implantação, operação e as receitas operacionais esperadas a partir do início da 
operação aterro. Além disso, os AS são empreendimentos peculiares, pois demandarão custos por 
longos períodos sem receita, tais como aqueles relacionados ao tratamento de percolados, gases e 
ao monitoramento ambiental e das estruturas, mesmo após o encerramento da operação.  
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Assim, a viabilidade econômica de um AS dependerá da relação entre custos e receitas. No caso de 
investidores privados, a relação custo x receita é a principal diretriz para avaliação da viabilidade. Na 
avaliação da viabilidade econômica devem ser considerados os critérios de engenharia econômica 
tais como Tempo de Recuperação do Investimento; Taxa Internaa de Retorno e Valor Líquido 
Presente.  

É recomendado que o AS tenha assegurada a sua sustentabilidade financeira. Porém, deve ser 
levado em conta, que em alguns casos, caberá ao poder público custear essas soluções, ainda que a 
receita esperada com os serviços de coleta e disposição não sejam suficientes para saldar os custos 
operacionais. 

Pois, o fator mais relevante para o investidor público (Municípios, Consórcios Intermunicipais ou 
parcerias Municípios-Estado) é garantir a disposição final adequada dos resíduos, ainda que as 
unidades (AS) não sejam autossustentáveis economicamente. Assim, parte das receitas devem ser 
garantidas por custeio direto da administração pública. 

4.4. Viabilidade Ambiental 

A viabilidade ambiental de um empreendimento é objeto de avaliação dos estudos de licenciamento 
ambiental. No caso dos AS devem ser observados os critérios de restrição e/ou impeditivos para sua 
implantação, tais como: distâncias de áreas protegidas, condições geomorfológicas e edáficas, 
profundidade do lençol freático, estado de conservação das áreas, entre outros. Neste sentido, 
quando da elaboração dos projetos básicos e executivos das unidades, as restrições ambientais já 
devem ser consideradas nos estudos de forma a propor projetos que sejam viáveis sob o ponto de 
vista ambiental.  

Como o estado de Rondônia encontra-se inserido no bioma amazônico, onde há muitos cursos 
d’água de grande porte, nos projetos técnicos e estudos ambientais devem ser consideradas as 
distâncias mínimas de 200 metros de áreas sujeitas ao alagamento periódico durante o período 
chuvoso. 

4.5. Outros fatores de viabilidade 

4.5.1. Aspectos quanto a não precarização das condições de trabalho 

Aterros sanitários estão sujeitos ao atendimento de normas técnicas que indicam os procedimentos a 
serem adotados nas fases de implantação, operação. Neste âmbito, destacam-se as Normas ABNT 
NBR 8419/1992 – Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos (RSU) 
e ABNT NBR 13.896/1997 – Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para projeto, implantação 
e operação. 

Todo o processo de disposição final dos rejeitos num AS é feito por equipamentos como tratores de 
esteira e caminhões caçamba, que realizam as atividades de compactação e aterramento do 
material. Assim, em AS não é permitida a atuação direta de catadores o que já evita qualquer risco 
de precarização das condições de trabalho destes profissionais. Por outro lado, é preciso garantir 
que os equipamentos, máquinas e ferramentas de trabalho estejam em condições adequadas de 
operação, visando reduzir o risco de acidentes ou condições inóspitas nas frentes de aterramento 
dos resíduos.  

Como já discorrido, durante a etapa de projeto, devem ser previstas medidas para inclusão social de 
catadores que atuem diretamente nos lixões que serão alvo de encerramento quando do início da 
operação dos aterros sanitários. Esses trabalhadores podem ser organizados para prestar serviços 
públicos de coleta seletiva ou inseridos em outras atividades econômicas, de acordo com a realidade 
de cada município. 

4.5.2. Modais de transporte  

Ao se considerar a possibilidade de transporte de rejeitos para a disposição final, os modais 
rodoviários e ferroviários despontam como os que detêm o maior potencial de utilização. 
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O estado de Rondônia possui em sua malha rodoviária sete rodovias federais: uma longitudinal, 
conhecida como BR-174/RO (Vilhena/RO); duas diagonais: BR-364/RO e BR-319/RO (Porto 
Velho/RO) e as outras quatro de ligação: BR-435/RO (Vilhena/RO), antiga RO-399, BR-429/RO 
(Presidente Médici/RO), BR-421/RO (Ariquemes/RO) e BR-425/RO (Porto Velho/RO) (SEDAM, 
2015)9. 

No que diz respeito ao modal hidroviário, o Rio Madeira, que percorre parte do estado de Rondônia, 
é considerado a segunda via de transporte mais importante da Amazônia. Em Rondônia, a 
navegação no Madeira ocorre em maiores comboios a jusante de Porto Velho, até sua foz, em 
Itacoatiara/AM. Outra rota navegável se dá pela hidrovia Mamoré-Guaporé entre os municípios de 
Guajará-Mirim e Vila Bela da Santíssima Trindade, em Mato Grosso. 

Levando em conta o contexto dos arranjos intermunicipais a serem desenvolvidos para a gestão 
integrada dos resíduos sólidos no estado de Rondônia, o modal rodoviário acaba sendo o principal 
vetor de escoamento de rejeitos, tendo em vista o compartilhamento de unidades de disposição final 
pelos municípios rondonienses. Neste sentido, todos os arranjos e proposição de macro áreas 
potenciais para a disposição final de rejeitos foram pensadas considerando o modal rodoviário do 
estado. 

Contudo, ao longo do processo de implementação das estruturas compartilhadas, a integração entre 
os modais rodoviários e aquaviários também poderá ser avaliada como forma de otimizar o 
transporte dos resíduos no âmbito de sua gestão compartilhada. 

4.5.3. Integração dos serviços de disposição final com demais serviços públicos 

Conforme previsto na Lei 12.305/2010, a disposição final dos rejeitos constitui o final da cadeia de 
prioridades a ser considerada no planejamento da gestão dos resíduos sólidos. Neste sentido, para 
que a disposição final ocorra de forma efetiva é fundamental a integração das ações junto aos 
demais setores ligados aos serviços públicos. 

Na seara da saúde, além de proceder a coleta e disposição adequada de resíduos dos serviços de 
saúde (RSS), é preciso haver um trabalho que esteja focado em despertar a sensibilização dos 
agentes do Sistema Único de Saúde (SUS) quanto as consequências que estão atreladas à 
disposição inadequada de resíduos e rejeitos, que podem refletir na saúde pública. Para tanto, 
devem ser mobilizados, em especial, os agentes de saúde da família, que posteriormente atuarão 
como multiplicadores da mensagem relativa a gestão adequada dos resíduos e os efeitos negativos 
quando a mesma não ocorre. Ou seja, é preciso tornar natural a conduta na qual além de não gerar, 
reduzir, reutilizar e encaminhar os resíduos para reciclagem, é importante fazer o descarte adequado 
dos RSS.  

Nessa lógica é que se faz necessária a integração com as pastas ligadas à educação e meio 
ambiente. As pastas de educação, tanto na esfera estadual como nas municipais, são fundamentais 
no sentido de mobilizar a rede estudantil para as tratativas acerca da gestão adequada dos resíduos, 
além de servirem de laboratórios para implantação de medidas práticas, tais como compostagem nas 
escolas, coleta seletiva, redução do desperdício, entre outras. As medidas devem ser direcionadas 
conforme o público-alvo, abrangendo desde oficinas de artesanato para reutilização de resíduos a 
visitas técnicas em aterros sanitários, nos casos das turmas de nível médio e técnico. 

A pasta de meio ambiente deve ser um importante ator na fiscalização da implantação e operação do 
aterro, conforme normas técnicas vigentes e condicionantes estabelecidos no ato do licenciamento 
ambiental, além de desenvolver ações voltadas para educação sanitária e ambiental da população. 

Por fim, considerados todos os elementos necessários à implantação e operação dos aterros, estas 
unidades podem favorecer o desenvolvimento econômico. Isso pode decorrer tanto dos empregos 
diretos gerados na implantação, operação e monitoramento da unidade, como nos indiretos, 
decorrentes de prestadores de serviços de suporte ao funcionamento do aterro.  Além disto, as 

                                                 
9 SEDAM, Plano Estadual de Resíduos Sólidos de Rondônia. Produto 2 – Panorama dos Resíduos Sólidos. 
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melhorias das condições estético-sanitárias dos municípios atendidos por AS podem favorecer o 
desenvolvimento de outras atividades econômicas, tais como turismo, comércio e prestação de 
serviços. 

5. CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DE ÁREAS PARA ATERROS SANITÁRIOS 

Ao se definir as áreas para implantação de aterros sanitários diferentes critérios devem ser 
observados, dentre eles, a caracterização dos solos, a rede hidrográfica e a pluviometria. 

Durante os estudos para licenciamento ambiental, bem como para os projetos básicos e executivos 
dos aterros sanitários, são necessários diagnósticos com o detalhamento dos componentes físicos e 
ambientais. Devem ser realizados estudos para atender à NBR 13896:1997 que estabelece os 
critérios para implantação, operação e monitoramento de aterros sanitários para resíduos não 
perigosos.  

Uma área adequada para a implantação de um aterro sanitário, no que tange ao seu ambiente 
abiótico, deve ter as seguintes características: baixo fluxo de água subterrânea na área de influência 
da unidade; solo de baixa permeabilidade; grande espessura e homogeneidade do material 
geológico; alta capacidade de retenção (adsorção) de compostos; baixa solubilidade química; baixa 
erodibilidade do substrato (LANGER, 1995, apud BROLLO, 2001). 

No que se refere às características edáficas, o estado de Rondônia apresenta grande 
heterogeneidade decorrente da variação e mudanças das rochas matrizes que formam os solos. 
Fenômenos geológicos e climáticos também influenciaram na formação pedológica atual. De forma 
geral, no estado há o predomínio das formações chamadas de latossolos e argissolo. Em menor 
ocorrência também há formações de neossolos e gleissolos.  

Considerando as características para locação de aterros sanitários, os solos devem ser 
predominantemente argilosos, homogêneos e impermeáveis, sem matacões, pedras e rochas 
aflorantes (CETESB, 1997) 

Em relação aos recursos hídricos, além do afastamento mínimo de 200 metros entre o aterro e o 
curso d’água, deve-se atentar para que a implantação, operação e encerramento do aterro não 
causem degradação na qualidade e no uso de recursos hídricos superficiais e subterrâneos. 

O estado de Rondônia é composto por sete bacias hidrográficas (Figura 5.1) sendo elas: bacia do 
Abunã, bacia do Guaporé, bacia do Rio Jamari, bacia do Machado, bacia do Madeira, bacia do 
Mamoré e bacia do Roosevelt. A bacia do Rio Madeira é a principal bacia hidrográfica do estado e 
este rio o principal afluente do Rio Amazonas (SEDAM, 2013). De acordo com informações extraídas 
do Plano Estadual de Recursos Hídricos (Rondônia, 2018) a malha hidrográfica de Rondônia é 
composta por 553 cursos d’água superficiais. Neste sentido, a implantação e operação dos aterros 
sanitários deverão considerar a presença destes recursos hídricos de forma a não comprometer a 
qualidade e disponibilidade hídrica daqueles cursos d’água localizados em sua área de influência. 

Associada à questão hídrica, deve ser dada importância também às condições pluviométricas das 
áreas selecionadas para implantação dos aterros. Isso porque as condições de precipitação 
influenciam diretamente na produção dos lixiviados decorrentes da decomposição dos resíduos 
orgânicos. Quanto mais úmido, maior será a produção do chorume.  

No estado de Rondônia, o comportamento pluviométrico é bem definido, com média anual da 
precipitação pluviométrica variando entre 1.400 a 2.600 mm, com precipitação inferior a 20 mm nos 
meses de junho, julho e agosto (COGEO-SEDAM 2012) 
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Figura 5.1 – Mapa das bacias hidrográficas do estado de Rondônia. 

Fonte: PERH/RO, 2017, adaptado por Floram. 

As unidades para disposição ambientalmente adequada de rejeitos podem ser sucintamente 
classificadas como aterros sanitários (AS) e aterros sanitários de pequeno porte (ASPP), neste último 
caso, tratam-se de locais com capacidade para recebimento de até 20 toneladas de rejeitos por dia10. 

A disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos é a última etapa a ser considerada no 
gerenciamento dos resíduos sólidos, conforme prerrogativas do artigo 9º da Lei nº 12.305/2010. 
Apesar disso, dado o longo período que se negligenciou a gestão de resíduos no país, é plausível 
admitir que os aterros sanitários ainda receberão resíduos sólidos urbanos, enquanto os serviços de 
coleta seletiva, reciclagem e compostagem avançam progressivamente.  

O planejamento, execução e operação dos aterros devem ser pautados na minimização de impactos 
ambientais decorrentes da disposição de resíduos no solo, em todas as fases do empreendimento, 
desde a concepção até o encerramento da operação de cada unidade. Neste sentido, devem ser 
consideradas as seguintes etapas: 

 Estudos de seleção de áreas para implantação do AS ou do ASPP 

 Projeto do AS ou do ASPP; 

 Construção ou implantação do AS ou do ASPP; 

 Operação do AS ou do ASPP; 

 Encerramento do AS ou do ASPP; 

                                                 
10 Conforme NBR 15.849:2010 de 14 de junho de 2006 e Resolução CONAMA 404 de 11 de novembro de 2008 
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 Monitoramento ambiental do AS ou do ASPP após o encerramento da operação. 

Dentre as seis etapas elencadas acima, aquela que tem se atribuído menor importância no Brasil é a 
primeira, referente aos estudos de seleção de áreas para implantação de aterros sanitários, portanto 
será a única detalhada aqui. Não raro, observam-se no país, decisões políticas sobrepujando 
estudos técnicos ou mesmo definição de local para implantação de aterros sem estudos técnicos 
detalhados das possíveis áreas.  

Ademais, os editais de planos de gestão integrada de resíduos incluem, por vezes, um escopo 
voltado à indicação e/ou escolha de áreas para implantação de aterros sanitários, sendo que esta 
deveria ser uma atividade vinculada aos projetos de engenharia e ao licenciamento ambiental dos 
aterros.  

Portanto, é importante esclarecer que a identificação de áreas para disposição final de rejeitos, no 
âmbito deste PERS, tem caráter orientativo aos tomadores de decisão, não eximindo a necessidade 
da elaboração de estudos de seleção de áreas, os quais devem considerar levantamentos 
topográficos e estudos geotécnicos sendo executados em contratos específicos, nos quais deverão 
ser observados os critérios e etapas que serão abordadas a seguir neste relatório.  Em síntese, neste 
produto serão definidas as regiões potencialmente favoráveis para implantação de AS ou de ASPP a 
partir de restrições ambientais e de uso do solo, que servirão para subsidiar estudos específicos 
futuros. 

5.1. Estudos de seleção de áreas para implantação de aterros sanitários 

Uma vez que o objetivo de um AS ou ASPP é a disposição final de rejeitos, minimizando os impactos 
ambientais decorrentes de sua operação, torna-se necessário o estabelecimento de critérios de 
seleção de áreas aptas para sua implantação. Para isso é necessário ter em mãos uma estimativa 
preliminar da área total a ser ocupada pelo empreendimento, o que possibilita a seleção prévia 
daquelas que atendam aos requisitos espaciais nos municípios. 

Portanto, de posse da definição dos municípios que serão atendidos pelo futuro aterro, elabora-se a 
projeção das populações no período da vida útil definida para o aterro sanitário seguida pela 
estimativa de geração de resíduos no referido período, a fim de conhecer o volume total de resíduos 
a ser aterrado. Na sequência, deverá ser feito um pré-dimensionamento para estimar a área total 
ocupada pelo aterro sanitário, considerando, além da área para disposição de resíduos, as áreas 
destinadas às outras estruturas do aterro e a área de reserva legal, quando cabível. 

Após a estimativa da área total do aterro, sugere-se o levantamento de, no mínimo, três áreas que 
atendam aos critérios espaciais (tamanho) e outros requisitos, tais como: delimitação dos perímetros 
das regiões rurais e industriais e das Unidades de Conservação existentes no município; 
levantamento dos proprietários das áreas previamente selecionadas; levantamento da documentação 
destas áreas, excluindo aquelas com documentação irregular.  

Posteriormente, deve ser elaborado um estudo para a escolha de uma das três áreas previamente 
selecionadas. A definição de uma área que esteja apta para receber um aterro sanitário deve ser 
precedida de análises de ordem legal e técnica. A primeira, diz respeito às restrições impostas pela 
legislação pertinente e normas aplicáveis, tais como Área de Segurança Aeroportuária, Unidades de 
Conservação, Áreas de Preservação Permanente, distância de recursos hídricos superficiais e 
subterrâneos, entre outras; a segunda, se refere às características pedológicas, geotécnicas, 
hidrogeológicas dos locais a partir de levantamentos nas áreas previamente selecionadas. Assim 
sendo, recomenda-se que esse estudo de seleção contemple os requisitos apontados nos Quadros 
5.1, 5.2, 5.3 e 5.4, apresentados a seguir. 
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Quadro 5.1 – Estudos a serem realizados no processo de identificação de áreas para implantação de aterro sanitário. 

Estudos Levantamentos 

Águas subterrâneas e 
superficiais 

 

– Profundidade do lençol freático;  

– Padrão de fluxo subterrâneo e superficial;  

– Qualidade das águas subterrâneas;  

– Riscos de contaminação e áreas de vulnerabilidade dos aquíferos;  

– Localização das zonas de recarga das águas subterrâneas;  

– Principais mananciais de abastecimento público;  

– Áreas de proteção de manancial.  

Arqueológicos – Laudo de existência ou não de sítios de interesse arqueológico. 

Clima 

– Regime de chuvas e precipitação pluviométrica (série histórica);  

– Direção e intensidade dos ventos;  

– Dados de evapotranspiração.  

Geológicos e geotécnicos 

– Distribuição e características das unidades geológico-geotécnicas da região;  

– Principais feições estruturais (foliação, falhas e fraturas);  

– Permeabilidade do solo;  

– Capacidade de carga do terreno de fundação.  

- Sondagens rotativas e/ou percurssivas 

Legislação 
– Localização das áreas de proteção ambiental, parques, reservas, áreas tombadas, etc.;  

– Zoneamento urbano da cidade (Plano Diretor).  

Pedológicos 

– Tipos de solo da região;  

– Disponibilidade de jazidas de argila e/ou de cobertura;  

– Espessura do solo.  

Relevo 
– Identificação de áreas de morros, planícies, encostas, etc.;  

– Declividade dos terrenos.  

Socioeconômicos 

– Valor da terra;  

– Uso e ocupação dos terrenos;  

– Distância da área em relação aos centros atendidos pela coleta;  

– Integração à malha viária;  

– Aceitabilidade da população e de suas entidades organizadas.  

Biológicos 
- Impactos sobre a vegetação nativa; 

- Impactos sobre a fauna nativa.  

Fonte: REICHERT (2007) 

Do ponto de vista dos critérios técnicos de engenharia, a seleção de áreas para a implantação de 
aterros sanitários deve atender, no mínimo, aos critérios estabelecidos pela NBR 8419 (ABNT, 1992), 
NBR 13.896 (ABNT, 1997) e NBR 10.157 (ABNT, 1997). Para os aterros sanitários de pequeno porte 
(ASPP), que recebem até 20 toneladas de resíduos por dia, deve-se observar a NBR 15849 (ABNT, 
2010). No que tange aos aspectos legislativos, devem ser observadas as restrições e condições 
definidas nas legislações federal, estadual e municipal. No Quadro 5.2 são elencados os critérios 
técnicos a serem considerados no estudo de seleção de áreas para implantação de aterros 
sanitários. 
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Quadro 5.2 – Critérios técnicos para implantação de aterro sanitário. 

Estudos Levantamentos 

Uso do Solo 
Os aterros têm que ser implantados em regiões onde o uso do solo seja rural (agrícola) ou 
industrial. 

Unidades de Conservação 
Os aterros não podem ficar dentro de áreas de Unidades de Conservação de proteção 
integral e suas zonas de amortecimento e áreas de influência. 

Proximidades a cursos 
d’água 

As áreas destinadas aos aterros não podem se situar a menos de 200 m de qualquer curso 
d’água. 

Proximidades a núcleos 
residenciais urbanos 

As áreas destinadas aos aterros não devem se situar a menos de 1.000 m de núcleos 
residenciais urbanos que abriguem 200 ou mais habitantes. 

Proximidade a aeroportos 
Ás áreas destinadas aos aterros não podem se situar próximas a aeroportos e aeródromos, 
devendo respeitar a legislação em vigor sobre a Área de Segurança Aeroportuária (ASA).  

Sentido predominante dos 
ventos 

O estudo dos sentidos predominantes dos ventos deve ser observado principalmente quando 
da instalação do aterro sanitário em distâncias inferiores a 5 km de núcleos residenciais 
urbanos. 

Distância ao lençol freático 

As distâncias mínimas recomendadas por normas são: 

Para aterros com impermeabilização inferior através de manta plástica sintética, a distância 
do lençol freático à manta não poderá ser inferior a 2 metros. 

Para aterro com impermeabilização inferior através de camada de argila, a distância do lençol 
freático à camada de impermeabilização não poderá ser inferior a 3 metros. 

Permeabilidade natural do 
solo 

É desejável que o solo do terreno selecionado tenha certa impermeabilidade natural, com 
vistas a reduzir as possibilidades de contaminação do aquífero. As áreas selecionadas devem 
ter características argilosas e jamais deverão ser arenosas, sendo que a camada de solo 
compactado deverá ter um coeficiente de permeabilidade menor que 10-6 cm/s, sendo mais 
desejável 10-7 cm/s. 

Extensão da bacia de 
drenagem 

A bacia de drenagem das águas pluviais deve ser pequena, de modo a evitar o ingresso de 
grandes volumes de água da chuva no aterro. 

Facilidade de acesso para 
os veículos pesados 

O acesso ao terreno deve ter pavimentação de boa qualidade, sem rampas íngremes e sem 
curvas acentuadas, de forma a minimizar o desgaste dos veículos coletores e permitir seu 
livre acesso ao local de descarga, mesmo na época de chuvas intensas. 

Disponibilidade de material 
de cobertura 

Preferencialmente, o terreno deve possuir ou se situar próximo a jazidas de material de 
cobertura, de modo a assegurar a permanente cobertura dos resíduos a baixo custo sem a 
necessidade de importação de solo de locais afastados do aterro. 

Vida Útil 
Conforme NBR 13896:1997, recomenda-se que a vida útil mínima definida para o aterro 
sanitário seja de 10 anos. Entretanto, recomenda-se que vida útil desejável seja de 20 a 30 
anos. 

Área para expansão 
É desejável que na localização da área seja reservada uma área adjacente para expansão 
futura da área de disposição final. 

Fonte: REICHERT (2007). 

Outros aspectos que também deverão ser considerados na seleção de áreas são aqueles de ordem 
econômico-financeira (Quadro 5.3) e político-social (Quadro 5.4).   
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Quadro 5.3 – Critérios econômicos e financeiros para implantação de aterro sanitário. 

Estudos Levantamentos 

Distância geométrica de coleta 

 

É desejável que o percurso de ida (e volta) dos veículos coletores até o aterro seja o 
menor possível com vistas a reduzir o desgaste dos caminhões e o custo de transporte 
dos resíduos. Normalmente, em distâncias superiores a 25 km faz-se necessária a 
implantação de uma estação de transferência (transbordo). 

Custo de aquisição do terreno 
Se o terreno não for de propriedade da prefeitura, deverá estar, preferencialmente em 
área rural, uma vez que o seu custo de aquisição será menor que o de terrenos situados 
em áreas industriais. 

Custo de investimento em 
construção e infraestrutura 

É importante que a área escolhida disponha de infraestrutura completa, reduzindo os 
gastos de investimentos de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgotos, 
drenagem de águas pluviais, distribuição de energia elétrica e telefonia. 

Custo de manutenção do 
processo de drenagem 

A área escolhida deve ter um relevo suave, de modo a minimizar a erosão de solo e 
reduzir os custos com a limpeza e manutenção dos componentes do sistema de 
drenagem. 

Fonte: REICHERT (2007). 
 

Quadro 5.4– Critérios políticos e sociais para implantação de aterro sanitário. 

Estudos Levantamentos 

Distância de núcleos urbanos de 
baixa renda 

Aterros são locais que atraem pessoas desempregadas, de baixa renda ou sem outra 
qualificação profissional. Assim, caso o aterro se localize próximos a núcleos urbanos 
de baixa renda, deverão ser criados mecanismos alternativos de geração de renda de 
forma a absorver esse grupo de trabalhadores nas unidades de triagem (não 
necessariamente dentro dá área do aterro).  

Acesso às áreas através de vias 
com baixa densidade de ocupação 

O tráfego de veículos transportando resíduos é um transtorno para os moradores das 
ruas onde estes veículos transitam, sendo desejável que o acesso à área do aterro 
passe por locais de baixa densidade demográfica. 

Inexistência de problemas com a 
comunidade local 

É desejável que, nas proximidades da área selecionada, não tenha havido nenhum 
problema da prefeitura com a comunidade local, ONGs e com a mídia, de forma que 
não sejam geradas reações negativas com a instalação do aterro sanitário. 

Fonte: REICHERT (2007). 

Nesse contexto, é importante esclarecer que as caracterizações pedológicas, geotécnicas, 
hidrogeológicas (determinação da curva granulométrica do solo, capacidade de troca catiônica, 
umidade do solo, limite de liquidez, limite de plasticidade, permeabilidade in situ, permeabilidade 
determinada em laboratório, profundidade do lençol) e levantamentos topográficos das três áreas 
pré-definidas fazem parte do estudo de seleção de áreas.  

Alguns estudos de seleção de áreas mais rigorosos já incluem o estudo das condições de fluxo 
subsuperficial de fluidos e ensaios de compactação para determinação da umidade ótima e outros 
parâmetros na compactação.  

Após a realização dos estudos pertinentes, a definição da melhor área poderá ser feita a partir da 
construção de matrizes com ponderações dos critérios por importância ou prioridade e 
estabelecimento de pesos para o atendimento ou não dos critérios (REICHERT, 2007). Na literatura 
técnica são propostos diversos modelos de matrizes que podem ser utilizados conforme 
entendimento da instância que será responsável pela contratação dos projetos dos aterros e/ou a 
critério do empreendedor, quando a construção de aterro partir da iniciativa privada. São exemplos 
de estudos contendo matrizes ou abordando os critérios para seleção de áreas:  

 Elk (2007): é proposta a hierarquização dos critérios e pesos conforme potencial de 
atendimento ao requisitos necessários à implantação e operação dos aterros 
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 Marques (2011): é proposta a utilização de duas matrizes: uma de exclusão de áreas e uma 
de seleção de áreas por meio da ponderação de critérios técnicos e legais 

 CODEVASF (2009): é proposta uma matriz de seleção de glebas como parte do Termo de 
Referência para elaboração dos projetos de engenharia e estudos ambientais de obras de 
infraestrutura dos Sistemas integrados de resíduos sólidos urbanos nas bacias hidrográficas 
dos rios São Francisco e Parnaíba 

 ReCESA (2008) trata-se de um guia profissional onde é sugerida uma matriz simplificada com 
critérios, observações, notas e pesos, com o objetivo de apoiar a seleção de áreas para 
implantação de aterros sanitários 

 Melo (2001): é proposta uma metodologia de avaliação e seleção de áreas por meio da lógica 
fuzzy e análise multicritério aplicadas ao uso de SIG (Sistema de Informação Geográficas) 

No anexo 2 é proposto um modelo de matriz para seleção de áreas para implantação das unidades 
de disposição final de rejeitos. O modelo apresentado tem caráter de recomendação, podendo ser 
ajustado ou substituído por outros modelos, conforme especificação dos respectivos termos de 
referência para contratação dos projetos das unidades.  

6. INDICAÇÃO DE MACROÁREAS POTENCIAIS PARA IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE 
DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS 

Conforme abordado anteriormente, serão apontadas macro áreas potenciais onde poderão ser 
desenvolvidos os estudos específicos para a alocação das glebas destinadas à implantação das 
unidades de disposição final de rejeitos. 

A indicação das macroáreas tem caráter orientativo, uma vez que variáveis externas como situação 
fundiária, preço, características geológicas, entre outras, só serão efetivamente levantadas em 
estudos específicos relacionados às etapas de projeto básico e executivo das unidades. 

As áreas foram selecionadas, na medida do possível, nas intermediações das principais rodovias de 
acesso aos municípios, como forma de se facilitar a viabilidade de implantação de energia elétrica 
nas áreas. Quanto à disponibilidade de água, provavelmente será necessário o abastecimento a 
partir de fontes subterrâneas, estas alternativas deverão ser previstas nos respectivos projetos 
básicos, já que dificilmente serão localizadas áreas fora dos limites urbanos que disponham de 
sistema de abastecimento de água. 

É importante destacar que não há impeditivos quanto à escolha das glebas fora da abrangência das 
macroáreas indicadas, desde que os demais critérios técnicos e legais sejam respeitados. 

As macroáreas foram indicadas levando em conta os arranjos intermunicipais inicialmente propostos 
para a disposição final de rejeitos11. Como o PERS abordará pelo menos dois cenários distintos de 
disposição, as macroáreas foram propostas considerando todas as alternativas que contemplem a 
implantação das unidades de disposição final, sejam as regionais ou as soluções individuais.  

Vale ressaltar, que nos municípios onde já há aterros em operação, optou-se por não indicar 
macroáreas (Cacoal, Vilhena, Ariquemes, Novo Horizonte D’Oeste e Jí-Paraná, este último já 
concluído mas ainda sem operação). No caso do município de Porto Velho, segundo as informações 
levantadas junto a SEMUSB, já existe uma gleba em processo de licenciamento para implantação do 
futuro aterro sanitário do município. Neste caso, para evitar incompatibilidade com o planejamento 
municipal, optou-se por indicar a mesma área já identificada pela prefeitura. 

O detalhamento dos critérios para composição dos arranjos será detalhado no Subproduto 2.2, 
conforme previsto no Termo de Referência do Edital. 

                                                 
11 Os arranjos serão objeto de tratativa no Subproduto 2.2 
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Para a seleção das macroáreas, além de filtrar as áreas que não possuem fatores de impedimento, 
foram considerados ainda: a distância média entre os municípios que irão compartilhar a mesma 
unidade; (sugere-se que a distância máxima a ser percorrida seja de até 100 km, incluindo no 
deslocamento o envio dos resíduos para a estação de transbordo), disponibilidade de pavimento 
asfáltico e taxa de geração de resíduos. Essa distância sugerida não é determinativa, podendo sofrer 
variações a depender da necessidade apontada em estudos posteriores para a implantação das 
unidades. 

No Quadro 6.1 são apresentadas as macroáreas previstas para cada arranjo, inclusive para os 
municípios para os quais a recomendação é de que sejam adotadas soluções individuais. Nele 
também são apresentadas as distâncias rodoviárias entre as macroáreas e os respectivos municípios 
para os quais recomenda-se o compartilhamento das unidades de disposição final de rejeitos. Os 
mapas com a localização das macroáreas para cada arranjo e as soluções individuais são 
apresentados no Anexo 3. 
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Quadro 6.1 – Proposição das macroáreas para disposição de resíduos sólidos considerando os arranjos intermunicipais e as soluções individuais 

Região – 
 Mun. Polo 

Municípios 
Distância (km) Coordenadas Cidade² Coordenadas Macroárea 1 Coordenadas Macroárea 2 

Macroárea 1 Macroárea 2 Longitude (x) Longitude (x) Latitude (y) Latitude (y) Latitude (y) Latitude (y) 

PORTO VELHO 
Porto Velho  11 

 
403007 9030284 

369898 9021447 - 
Candeias do Jamari  34 

 
423298 9027300 

GUAJARÁ-
MIRIM 

Guajará-Mirim 44 29 245609 8808061 
240776 8843388 246541 8831165 

Nova Mamoré 8 20 244843 8848248 

MACHADINHO 
D'OESTE 

Machadinho 
D'Oeste  

49 23 610536 8957843 
592307 8929391 591591 8952779 

Vale do Anari  25 64 590486 8910234 

ALTA 
FLORESTA 
D'OESTE 

Alta Floresta 
D'Oeste  

5 8 609638 8681078 

611751 8683559 616827 8680408 

Alto Alegre dos 
Parecis  

43 36 624409 8658521 

Santa Luzia 
D'Oeste  

26 19 632889 8683497 

Parecis  88 81 651957 8653094 

São Felipe D'Oeste  56 48 661912 8682733 

SÃO MIGUEL 
DO GUAPORÉ 

São Miguel do 
Guaporé  

5 20 530713 8706876 

529246 8704303 514890 8699286 Nova Brasilândia 
D'Oeste  

50 67 575022 8703642 

Seringueiras  37 25 495978 8699056 

CEREJEIRAS 

Cerejeiras 6 21 736206 8540930 

741203 8541988 755123 8540718 

Colorado do Oeste  35 20 766166 8548192 

Corumbiara 42 57 722780 8562126 

Cabixi  64 49 766011 8506813 

Pimenteiras do 
Oeste  

59 73 711342 8508644 

São Francisco do Guaporé¹ 8 7 438054 8666744 437490 8672952 432377 8667370 

Costa Marques¹ 22 19 366670 8624720 362208 8642870 359546 8639592 

Chupinguaia¹ 7 9 727854 8611077 729352 8605926 725352 8605926 

¹Soluções individuais 
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7. PRÉ CONCEPÇÃO DAS UNIDADES DE DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS 

Muitos são os critérios considerados para a proposição e escolha de unidades de gerenciamento, 
destinação e disposição de resíduos sólidos. Tais critérios podem se agrupar em critérios 
ambientais, de uso e ocupação do solo, econômicos, sociais, operacionais, dentre outros. 

Para essa etapa do trabalho, é importante salientar que a concepção das unidades ora descritas 
possui caráter unicamente propositivo, não sendo estas unidades fixas e imutáveis. Desta forma, 
as soluções a serem efetivamente implantadas podem, inclusive, se diferenciar daquelas que 
estão sendo propostas, desde que resguardados os objetivos da unidade. Isto porque, para 
algumas unidades aqui discutidas, muitos são os estudos e diagnósticos prévios necessários que 
subsidiarão a escolha do modelo tecnológico a ser adotado, sem os quais torna-se tecnicamente 
inviável qualquer definição. Além disso, é preciso ter em vista as restrições de natureza técnica, 
ambiental, socioeconômica e legal, que muitas vezes podem inviabilizar a implantação das 
unidades em determinado local, ou mesmo a sua instalação na área municipal, o que somente 
será possível determinar após um amplo estudo e diagnósticos de campo, que antecederão os 
projetos básicos e executivos das mesmas.  

Face ao exposto, fica assim justificado o caráter propositivo e orientativo das unidades aqui 
descritas, incluindo os critérios e parâmetros estabelecidos, uma vez os diversos estudos 
supracitados são imprescindíveis para a definição da melhor alternativa e/ou tecnologia de 
destinação e disposição de resíduos a ser implementada no contexto dos 52 municípios 
rondonienses.  

Somente após um diagnóstico e uma análise detalhada da inter-relação de todos esses fatores, 
surgirão as alternativas devidamente adequadas para o gerenciamento dos resíduos sólidos no 
âmbito municipal, integrando os métodos tradicionais com as novas tecnologias, pautados no 
princípio da qualidade ambiental, sustentabilidade, simplicidade e de operacionalidade.  

7.1. Encerramento de Lixão 

O encerramento de um lixão trata-se do término da disposição irregular dos resíduos sólidos 
urbanos, que é uma prática que implica na degradação e na poluição ambiental da área que 
recebe estes resíduos. Encerrar um “lixão” implica em minimizar o risco de incêndios decorrentes 
da combustão espontânea dos resíduos; a poluição do solo e das águas, causados pelos 
contaminantes presentes nos resíduos e dos lixiviados gerados pela decomposição da matéria 
orgânica; e também a poluição atmosférica, resultante da liberação de gases gerados nos 
processos de combustão e decomposição dos resíduos. 

Com o intuito de reduzir as fontes poluidoras, adota-se o procedimento de cobrir os resíduos com 
solo de baixa permeabilidade associado ao cercamento da área, para impedir o acesso de 
pessoas e animais.  

Durante o processo de encerramento das atividades de um lixão, deve ser feito o 
encaminhamento dos catadores para que participem de associações ou cooperativas de forma 
que eles possam continuar suas atividades, trabalhando nas Unidades de Triagem regionais.  
Assim, esta ação deverá estar prevista nos projetos de Encerramento de Lixões, quando da 
contratação para os estudos e projetos de sua execução. Trata-se de um processo delicado e com 
vários fatores intervenientes, logo, a remoção dos catadores deverá ser objeto de estudo e 
atenção especial na aplicação das ações propostas pelo PERS-RO.  

Ressalta-se que a definição da melhor técnica a ser utilizada para qualquer encerramento de lixão 
somente é possível após estudos preliminares e diagnósticos ambientais, físicos e geológicos de 
sua localização, bem como a estimativa da volumetria dos resíduos que ali foram irregularmente 
dispostos. Contudo, isso só é possível com a realização dos estudos topográficos e das 
sondagens que deverão ser feitos quando da contratação desses serviços. 

7.1.1. Elementos do projeto 

7.1.1.1. Dimensionamento do maciço de lixo 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

  49 

O encerramento do lixão deverá realizado, preferencialmente, através da conformação dos 
resíduos dispostos na área em um único maciço, o que reduzirá significativamente a área coberta 
pelo lixo.  

Não é possível estimar ou calcular o dimensionamento do maciço sem antes proceder com os 
estudos e diagnósticos da massa e do volume de resíduos presentes na área do lixão. 

7.1.1.2. Sistema de drenagem 

Após os estudos e diagnósticos da área impactada e dos resíduos dispostos no lixão, será 
conhecida sua capacidade de geração de efluentes (chorume), o que possibilitará a tomada de 
decisão quanto à implantação de um sistema de drenagem. Por outro lado, independentemente 
de qualquer outro fator, é obrigatório que seja feito o dimensionamento de um sistema de 
drenagem de água pluvial. Este poderá ser composto por drenos em seção meia cana de concreto 
de 300 mm, que direcionarão a água coletada para uma caixa de passagem e, posteriormente, 
para o enrocamento e dissipação pelo terreno natural. 

O enrocamento visa reduzir a velocidade de escoamento, evitando a formação de ravinas 
decorrentes da erosão dos solos. A bacia de contenção será construída por meio da escavação 
em terreno natural. A concepção desta não segue critérios de dimensionamento e visa apenas o 
acúmulo da água pluvial formando um pequeno tanque, com finalidade paisagística.  

7.1.1.3. Cobertura do maciço 

Após a formação do maciço de resíduos, este deverá ser coberto por uma camada de solo de 80 
cm de espessura, sendo que 60 cm será de solo de baixa permeabilidade, para impedir a 
infiltração da água de chuva no maciço, bem como seu confinamento. A última camada, de 20 cm, 
será de solo vegetal para composição da vegetação rasteira que será plantada sobre o maciço, 
como parte do paisagismo. 

7.1.1.4. Cercamento da área e identificação da obra 

Durante a implantação do projeto de encerramento, deverá ser construída uma cerca para 
isolamento da área e impedimento de acesso. A cerca deverá ser construída com mourão de 
concreto e no mínimo quatro fios de arame farpado.  

O acesso à área pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura, podendo também ser uma cancela ou mesmo um colchete, 
desde que seja possível seu trancamento. 

Para a identificação do empreendimento a unidade deverá contar com uma placa de identificação 
feita em aço galvanizado de 12 m², ou outra forma de sinalização, conforme especificações do 
órgão contratante dos serviços.  

7.1.1.5. Projeto paisagístico 

O projeto paisagístico do encerramento do lixão deverá prever o tratamento da área a partir da 
plantação de espécies nativas, formação de cerca viva e plantação de gramíneas sobre o maciço 
de resíduos. A cerca viva acompanhará a linha da cerca a ser instalada e, juntamente com esta, 
promoverá o impedimento de pessoas e animais à área e também servirá como barreira visual da 
área. A especificação e os critérios para tais estruturas deverão ser fornecidos pela contratante 
desses estudos e projetos. 

7.1.1.6. Limpeza da área 

Mesmo após a formação do maciço, haverá uma quantidade significativa de lixo espalhado pela 
área, como sacolas, papéis e plásticos diversos. Portanto, deverá ser realizada a limpeza da área 
por meio da coleta manual desses resíduos. 

Um desenho esquemático da conformação final de um encerramento de lixão é mostrado pela 
Figura 7.1. 
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Figura 7.1 – Desenho esquemático (ilustrativo) de um encerramento de lixão. 
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7.1.2. Elementos do projeto 

7.1.2.1. Dimensionamento do maciço de resíduos 

A remediação do lixão será realizada através da conformação dos resíduos dispostos na área 
em um único maciço, o que reduzirá significativamente a área coberta pelo lixo. 

Conforme já informado anteriormente, não é possível estimar ou calcular o dimensionamento 
do maciço antes dos estudos e diagnósticos da massa e volume de resíduos na área do lixão. 

Nesse contexto, é importante considerar que as dimensões da(s) mancha(s) de resíduos 
existente(s) mudam diariamente. Essa mudança se deve a fatores como: o lançamento diário 
de resíduos, que pode criar novas manchas; a decomposição da matéria orgânica; as ações de 
catadores, a queima espontânea ou intencional dos resíduos, o que reduz significativamente o 
volume; e as alterações topográficas da área, provocadas por equipamentos como tratores, 
dentre outros.  

7.1.2.2. Drenos de chorume 

Para a coleta e drenagem dos líquidos gerados no interior do maciço, serão construídos dois 
sistemas interligados de drenos, um radial e um anelar. O sistema radial, como define o próprio 
nome, será constituído de drenos que sairão do centro do maciço em direção às bordas, 
conectando-se ao dreno anelar. O sistema anelar é constituído de um único dreno que 
contornará todo o maciço e conduzirá grande parte do chorume proveniente dos resíduos até 
uma caixa de passagem e, por fim, a um tanque de acumulação. 

Ambos os conjuntos de drenos serão constituídos apenas de brita nº 4 e possuirão seção 
quadrada, sendo os internos (radial) de 0,60 x 0,60 metro e o anelar de 1,00 x 1,00 metro, ou 
outra especificação dada pelo órgão contratante por esses serviços. 

Uma vez no dreno anelar, o líquido percolado será encaminhado para uma caixa de passagem, 
que serve também como caixa de inspeção. Esta será construída em alvenaria, nas laterais e 
ao fundo, em cimento de 5 cm de espessura. Dessa caixa, o chorume será conduzido em tubo 
de PVC de 75 mm até uma segunda caixa de passagem e, por fim, ao tanque de acumulação.   

7.1.2.3. Tanque de acumulação 

O tanque ou bacia de acumulação tem como finalidade reter o líquido percolado do maciço de 
resíduos por um período de detenção determinado. Esse tanque será escavado no terreno e 
terá base impermeabilizada com 40 cm de argila compactada seguida de manta PEAD de 1,5 
mm.  

Após o seu enchimento, o líquido acumulado deverá ser coletado por um caminhão tipo limpa-
fossa e encaminhado para tratamento na estação de tratamento de efluentes do aterro 
sanitário ou da ETE do município, se existente. Essa operação deverá se repetir enquanto 
houver a geração de chorume no maciço, que reduzirá significativamente com o passar dos 
meses e/ou anos.  

O dimensionamento do tanque dar-se-á através de parâmetros como balanço hídrico, 
determinação do volume de lixiviado, dentre outros.   

7.1.2.4. Drenos de gases 

A metodologia para a definição do número de drenos de gases necessários ao maciço, se 
aplicável, dar-se-á através do raio de influência desses, considerando uma distância de 25 
metros. A distribuição desses drenos pelo maciço se dará de maneira triangular e equidistantes 
entre si, obedecendo a fórmula abaixo:  

d = 2.r.cos 30º  
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onde: d é a distância e r é o raio de influência 

Os drenos de gases serão ligados aos drenos de chorume e terão seção circular com 60 cm de 
diâmetro e serão preenchidos com brita nº 4. Na extremidade superior do dreno de gás, será 
adaptada uma manilha de concreto e nesta acoplado um queimador de gás, estrutura metálica 
que servirá para promover a queima dos gases.  

7.1.2.5. Drenagem pluvial 

A drenagem pluvial da remediação do lixão será composta por drenos em seção meia cana de 
concreto de 300 mm, os quais encaminharão a água coletada para uma caixa de passagem e, 
posteriormente, para o enrocamento. A bacia de contenção será construída por meio da 
escavação em terreno natural. A concepção desta não segue critérios de dimensionamento e 
visam apenas o acúmulo da água pluvial formando um pequeno tanque. O intuito desta é 
apenas paisagístico.  

7.1.2.6. Cercamento da área e identificação da obra 

Durante a implantação do projeto de remediação, deverá ser construída uma cerca para 
isolamento da área e impedimento de acesso à mesma por pessoas e animais. Para isso, será 
construída uma cerca de mourão de concreto de, no mínimo, quatro fios de arame farpado.  

O acesso à área pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura, podendo também seu uma cancela ou mesmo um 
colchete, desde que seja possível o trancamento, para evitar o acesso não autorizado de 
pessoas ao local. 

Para a identificação do empreendimento a unidade contará com uma placa de identificação 
feita em aço galvanizado de 12 m², ou outra forma de sinalização, a depender das 
especificações do órgão contratante para esses serviços.  

7.1.2.7. Projeto paisagístico 

O projeto paisagístico da remediação do lixão envolve o tratamento da área a partir da 
plantação de espécies nativas, da formação de cerca viva e da plantação de gramíneas sobre 
o maciço de resíduos. A cerca viva acompanhará a linha da cerca a ser instalada e, juntamente 
com esta, promoverá o impedimento de pessoas e animais à área, além de funcionar como 
barreira visual. 

7.2. Ponto de Entrega Voluntária (PEV) 

Segundo a NBR 15112/2004, trata-se de uma pequena instalação localizada na zona urbana 
para recepção diferenciada, em pequenos volumes, de Resíduos de Construção e Demolição 
(RCD), resíduos recicláveis e volumosos, previamente segregados em suas fontes geradoras e 
entregues pelos próprios geradores ou transportadores por eles contratados. Esta unidade tem 
por finalidade a recepção e o armazenamento temporário dos resíduos que posteriormente 
serão encaminhados para a Unidade de Triagem ou Aterro de RCD; sendo assim, o PEV 
constitui-se num importante instrumento de auxílio à coleta de resíduos recicláveis. 

Como já mencionado, os PEV são instalações perenes de gestão preventiva destinadas à 
recepção de descargas de pequenas quantidades, entregues por geradores ou transportadores 
de pequeno porte que, pelo pequeno volume gerado ou pela falta de condições financeiras, 
não encontram viabilidade para contratar uma empresa de coleta. 

A instalação de um PEV deve ser dotada, segundo a NBR 15112/2004, de portão e 
cercamento no perímetro da área da operação, os quais devem ser construídos de forma a 
impedir o acesso de pessoas estranhas e animais. Os PEV devem ainda contar com anteparos 
para a manutenção de aspectos que podem afetar a vizinhança, tais como ventos dominantes 
e estética, um exemplo de anteparo é a cerca arbustiva ou arbórea no perímetro da instalação. 
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Na entrada da área deve haver a identificação visível quanto às atividades desenvolvidas, 
iluminação e energia, local de armazenamento temporário dos resíduos recebidos, que serão 
classificados pela natureza e acondicionados em locais diferenciados, segundo suas 
características, equipamentos de combate a incêndio além de possuir revestimento primário do 
piso das áreas de acesso, operação e estocagem, executado e mantido de maneira a permitir a 
utilização sob quaisquer condições climáticas. 

A implantação do PEV deverá ser feita preferencialmente em áreas que sofrem com disposição 
irregular de resíduos de Resíduos de Construção e Demolição (RCD) e Volumosos (móveis, 
eletrodomésticos). A implantação dessa unidade delimita uma área de influência denominada 
bacia de captação de resíduos, que são áreas de características homogêneas, com dimensão 
tal que permita o deslocamento fácil dos munícipes e dos pequenos coletores e evite o despejo 
irregular dos resíduos. A capacidade de deslocamento dos pequenos coletores em cada 
viagem é estimada entre 1,5 e 2,5 km (MMA, 2009). 

Por fim, cabe notar que o PEV poderá ampliar e diversificar os resíduos recebidos na medida 
em que políticas públicas desenvolvam a logística reversa de materiais específicos. 

7.2.1. Estruturas operacionais 

7.2.1.1. Área de descarga e recepção: 

Os resíduos deverão chegar à unidade já previamente separados de acordo com a sua 
tipologia, trabalho este que deverá ser feito pelos catadores. Uma vez na unidade, deverão ser 
encaminhados diretamente para as baias, de acordo com a sua classificação (vidro, plástico, 
papel, metal, etc.). Quando não houver essa separação prévia, os resíduos deverão ser 
dispostos no pátio da unidade, em frente às baias, para a segregação pelo operador e, 
posteriormente, serem colocados nas baias.  

Para o recebimento dos resíduos volumosos e RCD’s deverá ser projetada uma elevação 
(aterro) com uma rampa de acesso na qual os veículos subirão e, por desnível, disporão esses 
resíduos em caçambas estacionárias.  

A área de descarga dos veículos transportadores de resíduos densos (resíduos de concreto, 
alvenaria e argamassa, solo) deverá ser posicionada em platô, na região mais alta do terreno 
que será ocupado (no máximo 90 cm), possibilitando a descarga destes resíduos diretamente 
no interior de no mínimo 4 caçambas com capacidade para 4 m³, dispostas no nível inferior.  

A descarga dos resíduos leves (móveis e utensílios domésticos inservíveis, grandes peças e 
outros) deverá ser feita diretamente no interior de baias específicas, descobertas, 
disponibilizadas cada uma delas para um tipo específico de resíduo. O dimensionamento dos 
espaços nos pontos de entrega voluntária deverá considerar o tipo de veículo que será 
utilizado para a remoção de cada tipo de resíduo: remoção de caçambas por veículos 
poliguindaste e remoção de resíduos leves e das podas em veículos de “carga seca” 
(carrocerias de madeira, com laterais elevadas), bem como área de apoio para veículos de 
tração animal. 

7.2.1.2. Baias de armazenamento temporário: 

São áreas projetadas para o armazenamento temporário dos resíduos recebidos pela unidade. 
Trata-se de uma estrutura de alvenaria coberta e com piso em concreto. Serão sinalizadas com 
placas de identificação de acordo com o tipo material reciclável. Poderão ser previstas, de 
acordo com o projetista, sete baias para os diferentes tipos de resíduos, a saber:  

 Papel e papelão;  

 Plásticos; 

 Metais; 

 Vidros; 

 Madeiras e inservíveis; 

 Resíduos de RCD classe C; 
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 Resíduos de RCD classe D. 

Quando for formado um lote econômico, os resíduos deverão ser encaminhados para a 
unidade de triagem ou outra destinação. 

7.2.1.3. Estruturas de apoio 

Para o apoio da unidade deverá ser prevista uma estrutura simples, constituída de um pequeno 
escritório, além de um banheiro com vaso sanitário e uma copa para servir de apoio ao 
operador e aos catadores que o utilizarão. Também é importante que haja um local para 
promover a acomodação e a dessedentação dos animais, uma vez que os catadores, 
eventualmente, utilizam veículos de tração animal. 

O único efluente gerado na unidade será o sanitário, proveniente do vaso sanitário. Estes 
efluentes deverão ser encaminhados para a rede coletora de esgotos do município e, na 
ausência desta, deverá previsto e dimensionado um sistema constituído de tanque séptico, 
filtro anaeróbio e sumidouro, para que o efluente seja tratado. 

7.2.2. Infraestrutura 

A infraestrutura básica do PEV poderá ser constituída de uma cerca de oito fios com mourões 
de concreto para cercamento da unidade, uma placa de identificação de 12 m² e unidade de 
apoio. Cada baia de armazenamento temporário poderá ser identificada através de placas de 
aço galvanizado de 8 x 12 cm. A unidade também poderá ser dotada de um estacionamento. 

O acesso à unidade pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura. 

O pátio do PEV não deverá ser impermeabilizado e poderá ser coberto por brita nº 1 com uma 
camada de 8 cm de espessura.  

A unidade deverá ser contemplada com uma caixa d´água com no mínimo 500 litros de 
capacidade.  

Para o dimensionamento da área do PEV deverão ser considerados os espaços necessários 
para a circulação de veículos de médio e grande porte para a entrega e remoção de cada tipo 
de resíduo, bem como os veículos dotados de guindaste para a remoção das caçambas. A 
remoção dos resíduos Classe A deverá ser realizada por veículos basculantes para facilitar o 
encaminhamento destes para reutilização, reciclagem ou disposição em aterro.  

7.2.3. Operação da unidade 

A unidade poderá ser projetada e concebida prevendo, em função de sua simplicidade de 
funcionamento, apenas dois operadores. Um será responsável pelo recebimento, segregação e 
organização dos resíduos nas baias e pela limpeza. O segundo se responsabilizará pela 
administração da unidade, fazendo as medições e anotações necessárias. 

7.2.3.1. Horário de funcionamento e número de funcionários 

Sugere-se que o horário de funcionamento seja de segunda a sexta-feira das 08:00 às 18:00 
horas e aos sábados das 08:00 às 15:00 horas. 

Recomenda-se que para a operação da unidade sejam disponibilizados 3 funcionários, sendo: 
1 administrador geral, 1 operador e 1 vigilante.   

7.2.3.2. Equipamentos operacionais 

A utilização, ou não, de equipamentos no PEV deverá ser estabelecida quando da contratação 
dos serviços para a elaboração dos seus respectivos projetos básicos e executivos, a critério 
da contratante. A aquisição ou locação destes, se necessários, ficará a cargo do operador da 
unidade. Isso também se aplica aos veículos de transporte dos materiais.  
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O Quadro 7.1 apresenta as ferramentas necessárias para o manuseio dos resíduos recebidos 
no PEV. 

Quadro 7.1 – Instrumentos necessários à operação da unidade (PEV). 

Descrição Tipo Quantidade Finalidade 

Caçamba estacionária Equipamento 4 
Armazenamento temporário de RCD’s e 
inservíveis. 

Carrinho de mão Ferramenta 1 
Transporte e deslocamento interno de 
resíduos 

Enxada Ferramenta 1 Manuseio de resíduos 

Pá Ferramenta 1 Manuseio de resíduos 

Vassoura Ferramenta 2 Limpeza geral 

7.2.4. Monitoramento Ambiental 

O monitoramento ambiental visa identificar alterações nos padrões de qualidade ambiental do 
ar, das águas subterrâneas e superficiais e do nível de ruído gerado na unidade.  

No entanto, uma vez que os resíduos recebidos pelo PEV serão somente aqueles de origem 
seca, sem a presença de matéria orgânica, e que todos, a exceção dos Resíduos de 
Construção e Demolição (RCD’s), serão acondicionados em baias cobertas, não haverá a 
geração de chorume e/ou líquidos lixiviados que venham a oferecer riscos ao meio ambiente. 
Além disso, considerando o horário de funcionamento proposto para esta unidade, (horário 
comercial) e o pequeno fluxo de veículos para a entrega e coleta dos resíduos, é provável que 
o nível de pressão sonora seja baixo, não ocasionando impacto ambiental na vizinhança. 

Logo, diante das características e operacionalidade do PEV, não será necessário o 
monitoramento ambiental do empreendimento. O único monitoramento a ser realizado é aquele 
voltado para a integridade física das estruturas da unidade. A Figura 7.2 a seguir apresenta um 
layout esquemático de um PEV. 
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Figura 7.2 - Desenho (layout) esquemático de um PEV. 

Fonte: Elaborado por Floram. 
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7.3. Locais de Entrega Voluntária de Resíduos Recicláveis – LEV 

Os locais de entrega voluntária (LEV), é também modalidade de coleta seletiva que utiliza estruturas 
específicas para o acondicionamento de resíduos recicláveis, colocados em pontos fixos na cidade, 
onde o cidadão, espontaneamente, entrega seus resíduos recicláveis. Estas unidades (LEV) devem 
ser implantadas em áreas de grande circulação de pessoas e serem destinadas à recepção de 
embalagens e outros resíduos secos recicláveis.  

Os LEV Não possuem estruturas ou concepção pré-definida ou pré-estabelecida, podendo 
concebidos em várias formas, modelos, tamanhos (Figura 7.3). Podem ser dimensionadas em 
formato de gaiolas metálicas, madeira, material plástico resistente ou outros. Algumas características 
intrínsecas à essas unidades são:   

o Estrutura inserida na área urbana, em espaço público de até 20 m², em área de 
grande circulação de pessoas, próximas aos centros comerciais; 

o Recepção somente de resíduos triados secos recicláveis; 

o Devem estar devidamente pintados de acordo com a cor e identificação por tipo de 
resíduos, conforme a Resolução CONAMA Nº 275/2001; 

o  São previstos para cidades com população urbana superior a 5.000 habitantes; 

o Podem ser substituídos por PEV. 

o Podem possuir dimensionamentos e estrutura física variados, a depender do projeto a 
ser desenvolvido para essa unidade.  

  

Figura 7.3 – Modelos de Locais de Entrega Voluntária de resíduos recicláveis. 

Fonte: Internet: Google Imagens. 

7.4. Unidades de Triagem - UT 

Trata-se de um conjunto de edificações e instalações destinadas ao manejo dos materiais recicláveis 
e reutilizáveis, que são provenientes da coleta seletiva realizada por catadores, preferencialmente 
cooperados. A UT destina-se ao recebimento e ao processamento de resíduos secos de origem 
domiciliar, tais como papéis, plásticos, metais, vidros, papelão, dentre outros. 

Com base nas recomendações do MMA (2009) as unidades de triagem foram escalonadas em 
quatro portes com áreas específicas e destinadas à operação dos resíduos recicláveis, de acordo 
com os seguintes critérios:  

 UT (1) - Para processar até 0,25 ton/dia – área operacional do galpão com até 100 m2;   

 UT (2) - Para processar de 0,25 a 0,6 ton/dia – área operacional do galpão com até 150 m²;  

 UT (3) - Para processar de 0,6 a 1 ton/dia – área operacional do galpão com até 250 m²;  
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 UT (4) - Para processar de 1 a 2 ton/dia – área operacional do galpão com até 500 m².  

A correta concepção dessas unidades, principalmente no que diz respeito ao adequado 
dimensionamento dos espaços a serem utilizados, bem como dos equipamentos necessários para a 
pesagem, enfardamento e movimentação, são de fundamental importância para que os catadores 
organizados possam exercer suas atividades de maneira mais produtiva.  

Quando da elaboração dos projetos básicos, deverão ser consideradas as etapas básicas do 
processamento dos resíduos recicláveis, a saber: 

 Recebimento e estocagem dos materiais a serem triados; 

 Triagem primária dos recicláveis e descarte de rejeitos inaproveitáveis; 

 Transporte interno dos materiais; 

 Retriagem (triagem secundária) de alguns materiais; 

 Acondicionamento temporário de materiais triados; 

 Prensagem e enfardamento dos recicláveis triados; 

 Estocagem final dos fardos de recicláveis em pilhas; 

 Setor de expedição. 

A área de descarga dos veículos transportadores deverá estar posicionada sob beiral protetor da 
atividade de descarga e, tanto quanto possível, na região mais alta do terreno que será ocupado. Os 
desníveis propiciados possibilitarão a descarga mecanizada ou por gravidade dos resíduos e seu 
lançamento em silos de armazenamento, dos quais, por sua vez, serão direcionados às mesas de 
triagem. 

A triagem dos materiais estocados será realizada de forma manual, por triadores postados em 
bancadas corridas ou transversais, dispostas ao longo dos referidos silos. Os triadores estarão ao 
longo dessas bancadas, tendo em torno de si dispositivos para o acondicionamento transitório dos 
recicláveis e dos rejeitos inaproveitáveis a serem descartados, tais como tambores, bombonas, etc., 
de modo a possibilitar seu transporte até o setor seguinte. 

As bancadas de triagem possuirão largura suficiente para o espalhamento e seleção dos materiais e 
altura que permita que os funcionários façam a triagem em condições ergonomicamente corretas. 

A separação dos materiais recuperados será feita em tantos tipos quanto sejam demandados pelo 
mercado comprador, podendo haver compartilhamento de baias por vários tipos de materiais, 
dispostos anteriormente em “big bag” ou outro tipo de contêiner. Para isso, é fundamental que seja 
realizado um levantamento de mercado sobre a saída dos principais resíduos para reciclagem.  

A área destinada ao enfardamento dos resíduos recicláveis triados deverá ser dimensionada e 
reservada para esta finalidade, visando: 

 A instalação de equipamentos fixos como prensas verticais e outros; a estocagem de 
dispositivos vazios a serem utilizados para acondicionamento dos diversos tipos de materiais; 

 Instalação de uma balança de plataforma, com capacidade para a pesagem de cargas de até 
1.000 kg. 

A estocagem dos materiais será feita em área específica que permita a acumulação ao menos de 
uma semana da produção prevista e o acúmulo de “viagens fechadas” dos principais materiais. Os 
fardos poderão ser estocados em camadas sobrepostas até o limite de 3 ou 4 camadas. 

Externamente ao galpão deverá ser previsto espaço para o armazenamento provisório de rejeitos 
inservíveis e estacionamento de caçambas para alguns tipos de materiais. 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

59 
      59 

Além das áreas operacionais anteriormente descritas, a UT deverá ser projetada contendo áreas de 
apoio, definidas em compatibilidade com o uso e o número de usuários estimados. O projeto deverá 
contemplar um escritório administrativo com sala de reuniões, vestiários (masculino e feminino), 
cozinha, refeitório, sanitários (masculino e feminino), almoxarifado, guaritas para os vigilantes, área 
de acomodação e dessedentação de animais (que compõem as carroças de tração animal), 
estacionamento, placas de identificação e cercamento.  

É importante que a unidade possua uma boa higiene operacional e ocupacional. Portanto, é 
necessário que sejam realizadas limpezas esporádicas tanto na unidade administrativa como no 
pátio da unidade. 

7.4.1. Estruturas Operacionais 

7.4.1.1. Setor de recebimento 

A recepção do material reciclável na UT se dará através de uma plataforma, projetada para facilitar a 
retirada dos resíduos da carroceria dos veículos. Uma vez recebidos, serão encaminhados para o 
silo de armazenamento temporário, de onde serão encaminhados para a mesa de triagem. Ressalta-
se que o silo de armazenamento e a mesa de triagem estão no mesmo nível da plataforma, o que 
facilita o manuseio dos resíduos e reduz esforços físicos por parte dos operadores. 

7.4.1.2. Setor de triagem e armazenamento temporário 

Uma vez no silo de armazenamento, os resíduos serão encaminhados para a mesa de triagem. A 
triagem se dará através da segregação dos resíduos de acordo com sua tipologia (papel, papelão, 
metal, plásticos diversos, etc) e disposição destes em tambores metálicos. Em função da 
simplicidade operacional e durabilidade propõe-se que seja adotado o uso de tambores em 
detrimento de outros tipos de recipientes como sacolas big-bags, por exemplo.  

O número de tambores (recipientes) para cada triador deverá ser dimensionado de acordo com os 
tipos de materiais recicláveis a serem recebidos e segregados na unidade, devendo-se também 
prever tambores reservas tanto quantos necessários para o bom funcionamento e organização da 
unidade. Dever-se-á impedir o espalhamento de resíduos pelo piso da unidade ou fora dos locais 
delimitados. 

A triagem será realizada manualmente, sendo o pessoal encarregado da triagem distribuído na 
lateral da mesa, com uma distância média entre si de 1 metro. 

Quando cheios, os tambores serão encaminhados com o auxílio de um carrinho metálico (com 
capacidade de 150 kg) para a área de armazenamento temporário. Neste local, o material triado, a 
critério do operador, poderá sofrer uma retriagem em função das necessidades de mercado. 

Após esta etapa, depois da formação de um volume os resíduos serão encaminhados para o setor 
de enfardamento. 

7.4.1.3. Setor de enfardamento 

Após a segregação final dos resíduos de acordo com sua tipologia, estes deverão ser prensados em 
uma prensa vertical eletro hidráulica com capacidade de 8 toneladas de pressão. Os fardos formados 
nessa prensa serão destinados ao setor de expedição. 

A sugestão ou inserção de outros equipamentos que poderiam ser previstos para agregar valor aos 
resíduos triados pela unidade (trituradores, moinhos, tanques de lavagem, etc), ficará a cargo da 
contratante dos serviços para a elaboração dos projetos básicos e executivos dessas unidades. 

7.4.1.4.  Setor de armazenamento final e expedição 

Trata-se do local de estocagem dos fardos produzidos pela unidade até a sua expedição. O 
dimensionamento da área necessária para o armazenamento deverá considerar as especificações 
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técnicas fornecidas pelo fabricante da prensa (dimensão dos fardos) ou outra informação 
disponibilizada em Termo de Referência fornecido pela contratante. 

Quando da formação de lote econômico, os fardos serão pesados em balança mecânica com 
capacidade de 1.000 kg e direcionados para a expedição.  

Para a expedição, deverá ser projetada uma rampa seguida de plataforma para facilitar o 
deslocamento dos fardos, via carrinho transportador, para o interior do veículo coletor. Na 
extremidade da plataforma poderá ser instalado um nivelador de doca hidráulico, que pode atingir a 
altura de vários veículos coletor.  

A aquisição/utilização de máquinas empilhadeiras para a operação da UT ficará a cargo do gestor da 
unidade. 

A Figura 7.4 apresenta a descrição das etapas operacionais de uma unidade de triagem (UT) de 
resíduos recicláveis apresentada em um Termo de Referência da CODEVASF (2013) para projetos 
executivos de engenharia, desde a descarga do caminhão até a expedição dos fardos. 

 

Figura 7.4 – Etapas operacionais da Unidade de Triagem. 

Fonte: CODEVASF (2013). 

7.4.2. Estruturas de apoio 

Como estrutura de apoio, a unidade possuirá uma unidade administrativa composta de escritório com 
sala de reuniões, vestiários (masculino e feminino), cozinha, refeitório, sanitários (masculino e 
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feminino), almoxarifado, guaritas para os vigilantes, área de acomodação e dessedentação de 
animais (carroças de tração animal) estacionamento, placas de identificação e cercamento. 

7.4.3. Infraestrutura 

7.4.3.1. Abastecimento e usos da água 

O abastecimento da unidade será proveniente da rede de abastecimento pública ou, na ausência 
desta, através da captação de água subterrânea.  

A unidade poderá ser contemplada com um sistema de captação de água pluvial que armazenará a 
água coletada pelo galpão de triagem. Este sistema é dotado de um mecanismo para o descarte da 
primeira água de lavagem do telhado; o restante abastecerá um reservatório em alvenaria e aterrado, 
com capacidade a ser definida em projeto. Essa água poderá ser posteriormente reaproveitada para 
lavagem da unidade ou irrigação de jardins. 

7.4.3.2. Esgotamento sanitário 

O único efluente gerado pela unidade de triagem será aquele proveniente da cozinha e dos 
vestiários, caracterizando-se assim como esgoto doméstico. Estes deverão ser encaminhados para a 
rede pública de coleta. Na ausência desta, deverá ser dimensionado um sistema constituído de 
tanque séptico, filtro anaeróbico e sumidouro.  

7.4.3.3. Energia elétrica 

A unidade será abastecida pela rede da concessionária de energia local.  

7.4.3.4. Sistema de Drenagem 

Toda a área externa da unidade deverá ser coberta com brita, em altura suficiente para evitar o solo 
exposto, o que permitirá a infiltração da água pluvial, não havendo necessidade de implantação de 
uma sistema de drenagem para a UT.  

7.4.3.5. Galpão da UT  

O galpão da Unidade de Triagem deverá ser dimensionado e projetado buscando propiciar o 
aproveitamento da iluminação e ventilação naturais. Para a escolha do material de cobertura deverá 
ser observado o conforto térmico do ambiente. 

7.4.3.6. Área interna e externa 

A paredes do galpão de triagem poderão ser de alvenaria (de bloco de concreto aparente) sendo o 
piso cimentado. Já a administração também será em alvenaria, porém pintada. Todo o piso da 
unidade administrativa será de cerâmica, sendo que parte das paredes internas dos vestiários e da 
cozinha deverão ser azulejados até a altura de 1,80 metros.   

Na área externa deverá ser prevista uma caçamba estacionária para o descarte de materiais 
inservíveis e rejeitos do processo de triagem. Quando cheia, essa caçamba será removida por 
caminhão específico e encaminhada para aterro sanitário. Também deverá ser previsto um local para 
acomodação e dessedentação de animais utilizados em carroças. Todo o pátio externo da unidade 
deverá possuir cobertura com brita.  

7.4.3.7. Cercamento e identificação 

Para evitar o acesso de animais e pessoas não autorizadas à unidade, esta deverá possuir cerca de 
composta de mourão de concreto constituída de oito fios de arame farpado. 

O acesso à unidade pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura, com dimensões de 3,50 metros de largura por 1,80 metros de 
altura. Deverá ser prevista uma placa de identificação da unidade. 
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7.4.4. Horário de funcionamento  

O horário de funcionamento da unidade deverá coincidir com o horário do comércio local, o que 
normalmente se dá nos dias úteis de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 18:00 horas e aos sábados 
das 08:00 às 12:00 horas. 

7.4.5. Máquinas e equipamentos 

Os equipamentos previstos para a UT serão aqueles mínimos necessários para o bom 
funcionamento da mesma. O Quadro 7.2 apresenta os equipamentos e ferramentas mínimos 
necessários para o funcionamento da unidade. 

Quadro 7.2 - Sugestão de equipamentos e ferramentas necessários à UT. 

Descrição Tipo Quantidade Finalidade 

Prensa vertical Equipamento 1 Formação dos fardos 

Balança de 1.000kg Equipamento 1 Pesagem dos fardos 

Caçamba estacionária Equipamento 1 Armazenamento temporário de inservíveis 

Tambor Ferramenta 16 Armazenamento Dos Recicláveis 

Carrinho metálico  Ferramenta 2 Deslocamento dos tambores e fardos 

Vassoura Ferramenta 2 Limpeza geral 

Enxada Ferramenta 1 Manuseio dos resíduos  

Pá Ferramenta 1 Manuseio dos resíduos  

O número de tambores foi estimado considerando 5 tambores para cada triador e mais 6 tambores 
reserva, para substituição daqueles cheios e também para armazenamento de resíduos. Ressalta-se 
que o número de tambores será definido quando da operação da unidade pelos operadores.  

As imagens da Figura 7.5 e da Figura 7.6 apresentam, respectivamente, um modelo de layout de 
implantação e o projeto arquitetônico da unidade de triagem. Ressalta-se que são apenas desenhos 
esquemáticos. 

7.4.6. Monitoramento Ambiental 

O monitoramento ambiental visa identificar alterações nos padrões de qualidade ambiental do ar, das 
águas subterrâneas e superficiais e do nível de ruído gerado na unidade.  

No entanto, uma vez que os resíduos recebidos pela UT serão somente aqueles de origem seca, 
sem a presença de matéria orgânica, não haverá a geração de chorume e/ou líquidos lixiviados que 
venham a oferecer riscos ao meio ambiente. Além disso, considerando o horário de funcionamento 
desta unidade (horário comercial) e que os equipamentos, neste caso as prensas, encontram-se 
instaladas dentro do galpão de cada unidade, o nível de pressão sonora deverá ser baixo, não 
ocasionando impacto ambiental na vizinhança. 

Assim, diante das características e operacionalidade da UT, não será necessário o monitoramento 
ambiental do empreendimento. O único monitoramento a ser realizado é aquele voltado para a 
integridade física das estruturas da unidade. 

7.4.7. Treinamento 

Os responsáveis pela UT devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo pelo 
menos: 

a) a forma de operação, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida pelo 
indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 
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Figura 7.5 – Desenho esquemático de uma Unidade de Triagem – layout geral. 
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Figura 7.6 - Desenho esquemático de exemplo de um galpão de uma Unidade de Triagem – Planta Baixa.  

Fonte: Elaborado por Floram. 
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7.5. Unidade de Compostagem (UCO) 

A compostagem é um processo biológico de "reciclagem dos resíduos orgânicos" que permite a 
transformação de restos orgânicos (resíduos de alimentos como frutas, legumes e verduras, 
resíduos de poda e capina, serragem, adubos, etc.) em um material chamado de composto 
orgânico, rico em nutrientes e bom condicionador de solo, que pode servir de adubo para 
plantio. 

Uma UCO consiste em uma instalação onde os resíduos orgânicos são processados para 
promover a sua bioestabilização por meio de compostagem aeróbia, que é o processo 
biológico em que os microrganismos transformam a matéria orgânica em um material 
fisicamente semelhante ao solo, chamado “composto” e que pode ser utilizado como 
biofertilizante no solo para produção agrícola. 

Entende-se, como pressuposto básico e de natureza essencial, que a massa orgânica de 
resíduos a ser processada nas UCOs deverá ser previamente segregada dos demais resíduos 
em suas diversas fontes de geração (restaurantes, sacolões, mercados, supermercados, feiras 
etc.). Portanto, não deverão ser previstas instalações e/ou dispositivos específicos para essa 
triagem, ou segregação, na UCO a ser projetada. 

As UCOs deverão ser projetadas para atender a minimamente 20% dos resíduos orgânicos, 
previamente segregados, gerados pela população no final de plano, ou seja, 20 anos. Estas 
unidades deverão ser dimensionadas com base no aporte diário, características dos resíduos 
orgânicos e clima da região. Deverá ser concebido o processo mais adequado de 
compostagem, tendo por preferência o sistema natural a céu aberto com reviramento mecânico 
das leiras (Windrow). 

Para a implementação de uma UCO, deverão ser previstos: uma área de estocagem dos 
resíduos orgânicos, um pátio de compostagem, um pátio de cura, um local para abrigar o 
triturador dos resíduos arbóreos (se existente), um local para abrigar a peneira e um local para 
armazenamento do composto maturado e peneirado. Para os resíduos orgânicos não-arbóreos 
não deverá ser previsto um sistema de trituração de resíduos, pois este sistema poderá 
contaminar o composto com metais pesados oriundos de pilhas e baterias que porventura se 
encontrem nos resíduos orgânicos. O pátio para cura do composto deverá ser coberto e com 
capacidade para estocar 50% da produção diária de composto maturado por um período de 5 
dias. 

O pátio de compostagem deverá ser projetado com base impermeabilizada e em condições de 
receber os resíduos orgânicos por um período mínimo de 110 dias. Este pátio deverá possuir 
área para montagem e reviramento das leiras e acessos internos para os veículos. 

A impermeabilização visa evitar o contato dos solos e das águas subterrâneas com os líquidos 
lixiviados das leiras de compostagem; para tanto, deverá ser composta no mínimo por uma 
camada de impermeabilização de asfalto, concreto ou solo argiloso compactado com 
espessura mínima de 50 cm e com coeficiente de permeabilidade inferior a 10-5 cm/s. Esta 
impermeabilização de base deverá ter capacidade de suporte para receber as cargas dos 
equipamentos e veículos que deverão circular no pátio.  

Deverá ser projetado um sistema de drenagem horizontal no pátio de compostagem, que 
conduzirá os líquidos lixiviados até a saída do pátio. Este sistema deverá ser, 
preferencialmente, composto por tubos de drenagem envolvidos em material drenante (do tipo 
brita ou pedra de mão) oriundo de rochas regionais. Da mesma forma, deverá ser previsto um 
sistema para a correta drenagem e escoamento das águas pluviais. 

A implantação de um sistema de tratamento dos líquidos lixiviados será evitada, sempre que 
possível. Visando a redução dos custos, a recirculação do percolado será priorizada, processo 
esse que também acelera o processo de compostagem. 
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As UCOs possuirão como infraestrutura básica o cercamento, placas de identificação, um 
escritório administrativo com sala de reuniões, vestiários (masculino e feminino), cozinha, 
refeitório, sanitários (masculino e feminino), almoxarifado, guaritas para os vigilantes, local para 
acomodação e dessedentação de animais utilizados em carroças e um estacionamento.  

Também poderá ser previsto um pequeno laboratório simplificado para o controle operacional 
do processo de compostagem.  

É importante que a unidade possua uma boa higiene operacional e ocupacional. Portanto, é 
necessário que sejam realizadas limpezas esporádicas tanto na unidade administrativa como 
no pátio da unidade. 

A Figura 7.7 apresenta um desenho esquemático de uma Unidade de Compostagem.  

 

Figura 7.7 – Modelo de Unidade de Compostagem. 

Fonte: CODEVASF (2013).  

7.5.1. Critérios de dimensionamento 

A unidade de compostagem funcionará com o sistema WINDROW, que consiste na 
decomposição natural e a céu aberto dos resíduos, a partir do reviramento manual das leiras 
com a utilização de pás e enxadas. 

Os resíduos enviados para a UCO deverão possuir uma massa específica de no máximo 0,5 
ton/m³, este mesmo parâmetro deverá ser de até 0,4 ton/m³ para o composto maturado.  

O pátio de compostagem deverá permitir a permanência do composto para maturação por um 
período de 110 dias. Deverá ser projetado um tanque subterrâneo para armazenamento do 
efluente gerado no pátio, que será reaproveitado para recirculação nas leiras. 

7.5.2. Estruturas operacionais 

7.5.2.1. Galpão de recepção 

O galpão da UCO será construído em blocos de concreto aparente, com cobertura de estrutura 
metálica para a sustentação da cobertura, que poderá ser de telhas cerâmicas ou de outro 
material. 

As paredes terão altura de 2,50 metros, e entre estas e o telhado deve haver um vão aberto de 
pelo menos um metro de altura, para facilitar a iluminação e a circulação de ar. 

O piso do galpão deverá ser impermeabilizado com concreto e possuir declividade de 1% para 
permitir o escoamento e a coleta de eventuais líquidos gerados pelos resíduos recebidos. 
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Quando existentes, o efluente coletado será encaminhado para uma caixa de passagem e, 
posteriormente, para um tanque de acumulação subterrâneo. 

O galpão deverá abrigar: o triturador de troncos e galhos; a peneira manual do tipo cavalete, 
para homogeneização dos resíduos (separação dos resíduos maiores que 5 cm) e uma 
balança mecânica com capacidade para 150 kg. Dentro desse mesmo galpão deverá ser 
previsto e dimensionado um local para a maturação dos resíduos após passarem pelo pátio de 
compostagem, sendo esse local denominado pátio de cura. Este deverá ter capacidade para 
estocar a produção diária de composto por um período mínimo de 5 dias. 

Para o galpão deverão ser previstas calhas de captação de águas pluviais, as quais serão 
armazenadas em reservatórios. A água deste reservatório deverá ser utilizada para a lavagem 
de pisos e equipamentos. 

7.5.2.2. Pátio de compostagem 

O pátio deverá ser impermeabilizado, com estrutura adequada para escoamento do líquido 
lixiviado das leiras e das águas pluviais. Também deverão ser previstas juntas de dilatação, 
quando projetado em concreto, para evitar trincas e rachaduras.  

O pátio será contornado por um sistema de drenagem, tipo canaletas, e possuirá uma 
declividade de 0,5% para o escoamento do líquido percolado e drenagem das águas pluviais. 
O líquido drenado será coletado por canaletas de concreto meia cana de 300 mm de diâmetro 
e direcionado para uma caixa de passagem. Desta, seguirá através de uma tubulação de PVC 
com 75 mm de diâmetro até um reservatório subterrâneo com capacidade a ser indicada em 
projeto. Esta água armazenada deverá ser utilizada apenas para a manutenção da umidade 
ótima das leiras. A retirada da água do referido reservatório se dará através de bomba 
autoaspirante.  

7.5.3. Abastecimento de água 

O abastecimento da UCO será proveniente da rede de abastecimento pública ou, na ausência 
desta, através da captação de água subterrânea. 

7.5.4. Fornecimento elétrico 

O fornecimento de energia para o funcionamento da unidade será de responsabilidade da 
concessionária local. 

7.5.5. Tratamento de efluentes 

Os efluentes gerados na UCO deverão ser encaminhados para a rede pública de coleta. Na 
ausência desta, deverá ser dimensionado um sistema constituído de tanque séptico, filtro 
anaeróbico e sumidouro. 

7.5.6. Acessos internos  

Os acessos internos serão feitos em terreno natural cobertos com brita nº 1. Na área externa 
deverá ser prevista uma caçamba estacionária para o descarte de materiais inservíveis e 
rejeitos do processo. Quando cheia, essa caçamba será removida por caminhão específico e 
encaminhada para aterro sanitário. Também deverá ser previsto um local para acomodação e 
dessedentação de animais utilizados em carroças. 

7.5.7. Infraestrutura de apoio 

7.5.7.1. Unidade administrativa 

Como estrutura de apoio a UCO possuirá uma unidade administrativa composta de escritório, 
refeitório, cozinha, vestiários masculino e feminino, almoxarifado e laboratório.  

7.5.7.2. Cercamento e placa de identificação 
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Para evitar o acesso de animais e pessoas não autorizadas à unidade, esta deverá possuir 
cerca de composta de mourão de concreto constituída de oito fios de arame farpado. 

O acesso à unidade pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura, com dimensões de 3,50 metros de largura por 1,80 
metros de altura. 

Por fim, deverá ser prevista uma placa de identificação da unidade. 

7.5.7.3. Laboratório 

Para o adequado funcionamento da unidade de compostagem e, consequentemente, a 
formação de um bom composto, todo o processo de decomposição da matéria orgânica deve 
ser devidamente acompanhado e monitorado. 

O monitoramento de parâmetros como temperatura, umidade, pH, granulometria, relação 
carbono/nitrogênio, dentre outros, são imprescindíveis para a formação de um composto 
maturado de boa qualidade. 

Portanto, para a adequada análise desses parâmetros, a UCO deverá ser dotada de um 
laboratório com equipamentos que, além de permitir a realização de alguns ensaios que têm 
menos exigências técnicas, como por exemplo a determinação de pH, temperatura, umidade e 
sólidos voláteis (SV), possam garantir a conservação das amostras que devem ser 
encaminhadas para análise em laboratórios certificados.  

O Quadro 7.3 apresenta, como sugestão, os parâmetros e a frequência de amostragem dos 
resíduos em decomposição. 

Quadro 7.3 - Parâmetros e frequência de amostragem. 

Parâmetros Frequência de amostragem 

Físicos 

Temperatura Diária 

Umidade Semanal 

Sólidos voláteis Semanal 

Químicos 

pH Mensal 

Nitrogênio Total Mensal 

Fósforo Mensal 

Potássio Mensal 

Metais Hg, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn Bimestral 

Microbiológicos 

Coliformes  Mensal 

Salmonela Mensal 

Streptococus fecais Mensal 

Fonte: SANTOS, 2017  

 

7.5.7.4. Horário de funcionamento da unidade 

O horário de funcionamento da unidade deverá coincidir com o horário do comércio local, o que 
normalmente se dá nos dias úteis de segunda à sexta das 08:00 às 18:00 horas e aos sábados 
das 08:00 às 12:00 horas. 

7.5.7.5. Número de funcionários 

O número sugerido de funcionários da unidade pode sofrer variações mediante a sua etapa de 
operação e produtividade. 

Para o início da operação da UCO, o Quadro 7.4 apresenta o número de 10 funcionários, mas 
que pode sofrer variações de acordo com o interesse do administrador/gestor da unidade. 
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Quadro 7.4 - Número de funcionários necessários à UC. 

Cargo Quantidade Função 

Operador do pátio 4 
Trituração de galhos, peneiramento e operação do 
pátio. 

Laboratorista 1 Operação do laboratório 

Ajudante de laboratório 1 Análises internas e externas ao laboratório 

Administrador 1 Administração da unidade 

Cozinheira 1 Alimentação dos funcionários 

Ajudante geral 1 Serviços gerais de limpeza e manutenção 

Vigilante noturno 1 Vigilância da unidade 

7.5.7.6. Máquinas equipamentos 

Os equipamentos sugeridos para o adequado funcionamento da unidade são apresentados no 
Quadro 7.5. 

Quadro 7.5 - Equipamentos e ferramentas necessários para o pátio de compostagem. 

Item Quantidade (unidade) 

Triturador de galhos e troncos 1 

Balança 150 Kg 1 

Pá quadrada 4 

Enxada 3 

Carrinho de mão 3 

Vassoura para limpeza 3 

Balde de 10 litros 3 

Peneira Manual 2 

Mangueira do galpão 40 metros 

Mangueira do pátio 100 metros 

Para a manutenção dos equipamentos deverão ser observadas as recomendações dos 
fabricantes, conforme manuais de operação. 

A Figura 7.8 apresenta o layout esquemático de uma Unidade de Compostagem.
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Figura 7.8 – Layout esquemático da Unidade de Compostagem (sem escala). 

Elaborado por floram. 
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7.5.8. Treinamento 

Os responsáveis pela UCO devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo 
pelo menos: 

a) a forma de operação, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida pelo 
indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 

7.6. Áreas de Triagem e Transbordo de Resíduos de Construção Civil e Volumosos – 
ATT 

A ATT é uma 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 à segurança e a 
minimizar os impactos ambientais adversos.  

As condições de projeto, implantação e operação das unidades atenderão à normalização 
nacional listada a seguir: 

• Resolução nº 307/2002 do CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente) que 
“estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da 
construção civil”, complementada pela Resolução nº 348/2005. 

• Norma técnica ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas) NBR 15112/2004. 
Resíduos da construção civil e resíduos volumosos. Áreas de transbordo e triagem. 
Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

• Norma técnica ABNT NBR 15113/2004. Resíduos sólidos da construção civil e resíduos 
inertes. Aterros. Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

• Norma técnica ABNT NBR 15114/2004. Resíduos sólidos da construção civil. Áreas de 
reciclagem. Diretrizes para projeto, implantação e operação. 

• Norma técnica ABNT NBR 15115/2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da 
construção civil. Execução de camadas de pavimentação. Procedimentos. 

• Norma técnica ABNT NBR 15116/2004. Agregados reciclados de resíduos sólidos da 
construção civil. Utilização em pavimentação e preparo de concreto sem função 
estrutural. Requisitos. 

A instalação proposta deverá ser concebida e dimensionada para a recepção de resíduos 
oriundos das ações corretivas desenvolvidas pelo órgão de limpeza urbana local para solução 
dos resíduos mal dispostos em espaços públicos. Paralelamente, a instalação também deverá 
ser utilizada como receptora dos resíduos gerados em obras públicas e que precisem ser 
triados para destinação, e também como instalação concentradora de resíduos coletados por 
meio dos PEVs e que precisam ser transbordados por meio de veículos de maior porte. 

É importante que a unidade possua uma boa higiene operacional e ocupacional. Portanto, é 
necessário que sejam realizadas limpezas esporádicas tanto na unidade administrativa como 
no pátio da unidade. 

7.6.1. Resíduos recebidos pela unidade 

A ATT visa o recebimento de Resíduos de Construção e Demolição - RCD’s e volumosos 
(resíduos de construção, ferro, argamassa, solo, etc), podendo estes passar por processos de 
permitam a sua transformação e reutilização. Atualmente é muito comum a transformação dos 
RCD’s Classe A para fabricação de bloquetes, tijolos, e outras estruturas. 
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Segundo a Resolução CONAMA 307/2002 os RCD’s são assim classificados: 

I - 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; 

II - Classe B - são os resíduos recicláveis para outras destinações, tais como plásticos, papel, 
papelão, metais, vidros, madeiras, embalagens vazias de tintas imobiliárias e gesso; (Redação 
dada pela Resolução nº 469/2015); 

III - Classe C - são os resíduos para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 
aplicações economicamente viáveis que permitam a sua reciclagem ou recuperação; (Redação 
dada pela Resolução n° 431/11); 

IV - Classe D - são resíduos perigosos oriundos do processo de construção, tais como tintas, 
solventes, óleos e outros ou aqueles contaminados ou prejudiciais à saúde oriundos de 
demolições, reformas e reparos de clínicas radiológicas, instalações industriais e outros, bem 
como telhas e demais objetos e materiais que contenham amianto ou outros produtos nocivos 
à saúde. (Redação dada pela Resolução n° 348/04). 

O Quadro 7.6 apresenta a composição média dos resíduos da construção civil, de acordo com 
a Resolução CONAMA n° 307/2002. 

Quadro 7.6 – Composição média dos RCD’s. 

RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL 

CLASSE  A 

Concreto 20% 

Argamassas e alvenarias 40% 

Solo 20% 

CLASSE B 
Madeira 10% 

Papel, papelão, plástico, vidros, metais, embalagens de tintas e gesso 5% 

CLASSE C Resíduos não recuperáveis ou recicláveis 2,50% 

CLASSE D Tintas, baterias, amianto e outros 0,20% 

      Rejeitos 2,30% 

RESÍDUOS VOLUMOSOS 

Madeira em peças 50% 

Podas 25% 

Metais, plásticos, papel, papelão e vidros 12,50% 

Rejeitos (tecidos, espumas, outros) 12,50% 

Fonte: Ministério das Cidades – Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental. 

7.6.2. Infraestrutura da unidade 

A ATT deverá ser dotada de espaços delimitados para o recebimento dos mais diversos tipos 
de resíduos oriundos da construção civil e volumosos. Para o dimensionamento da unidade 
deverão previstos os seguintes espaços/atividades: 

• Recebimento dos materiais a serem triados;  

• Abertura das pilhas e triagem dos materiais, com retirada dos resíduos Classe B; 

• Transporte interno dos resíduos leves para as áreas de acondicionamento;  

• Acondicionamento temporário de resíduos Classe B;  

• Empilhamento e estocagem temporária dos resíduos – Classe A;  
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• Expedição dos resíduos leves triados e rejeitos; 

• Expedição dos resíduos pesados para reutilização, reciclagem ou aterro. 

É importante ressaltar que para o adequado funcionamento e operação da unidade é 
importante que os resíduos sejam triados na origem, minimizando a necessidade de triagem 
desses na unidade. 

7.6.2.1. Abastecimento de água 

O abastecimento da unidade será através da concessionária local, caminhão-pipa ou poço 
artesiano, conforme disponibilidade local. 

7.6.2.2. Esgotamento sanitário 

O único efluente gerado na ATT será aquele proveniente do sanitário existente na unidade 
administrativa. Na inexistência de rede coletora no local, deverá ser dimensionado um sistema 
constituído de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro.  

7.6.2.3. Drenagem pluvial 

Considerando as características dos resíduos recebidos e a operacionalidade da ATT, o pátio 
de operação deverá ser construído em terreno natural além de possuir cota de nível mais 
elevada, por menor que seja, em relação a área do entorno para permitir o escoamento natural 
das águas pluviais. A drenagem pluvial de toda a área da unidade poderá ser natural, contudo, 
podem ser previstas canaletas de concreto ou mesmo valas escavadas no solo em seu 
perímetro, para escoamento das águas de chuvas. 

7.6.2.4. Energia elétrica 

A energia elétrica para a ATT deverá ser fornecida pela concessionária local.  

7.6.3. Estruturas operacionais 

7.6.3.1. Recepção e triagem de resíduos 

A ATT deverá ser dotada de espaços delimitados e identificados para a recepção de resíduos 
previamente triados e também para a recepção de resíduos passíveis de triagem. Possui 
também área específica para o armazenamento de resíduos inservíveis, recicláveis, e uma 
baia coberta e com piso impermeabilizado para o armazenamento de resíduos Classes C e D. 

Uma vez que os resíduos encaminhados para a ATT deverão ser previamente triados quando 
da sua coleta nos geradores, estes deverão ser dispostos nos locais delimitados para a sua 
recepção de acordo com sua tipologia (solo, areia, gesso, entulhos, etc.). Caso isso não ocorra, 
deverão ser dispostos em local destinado ao recebimento de resíduos misturados, onde 
sofrerão uma triagem manual pelos operadores da unidade. 

As pilhas formadas pela disposição dos resíduos deverão ser estendidas para uma melhor 
triagem. Quando em pequeno volume, esse serviço deverá ser realizado com o auxílio de 
ferramentas manuais como enxadas e pás. Caso contrário, deverá ser utilizado o trator pá-
carregadeira a ser previsto para a unidade. Do material recebido pela unidade deverão ser 
triados (removidos) os resíduos Classe B (recicláveis), Classe C (não recicláveis) e Classe D 
(tintas, óleos, solventes, etc.). 

7.6.3.2. Áreas de armazenamento temporário 

7.6.3.2.1. Resíduos Classe A 

Os locais previstos para o armazenamento temporário dos resíduos Classe A não possuem 
impermeabilização de base ou cobertura. Caracterizam-se apenas como um espaço delimitado 
para o armazenamento dos resíduos de acordo com a sua tipologia. Esses resíduos deverão 
ser reciclados, reaproveitados ou reutilizados em outras obras. 
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7.6.3.2.2. Resíduos Classe B 

Os resíduos recicláveis, quando presentes nos RCD’s recebidos, deverão ser triados e 
armazenados temporariamente em baias específicas para este fim. Estes resíduos deverão, 
preferencialmente, ser encaminhados para o Ponto de Entrega Voluntária (PEV) ou Unidade de 
Triagem (UT) mais próxima. 

7.6.3.2.3. Resíduos Classe C e D 

Os resíduos Classe C e D serão removidos dos RCD’s recebidos e armazenados 
temporariamente em baia devidamente impermeabilizada e coberta. Caso não seja possível a 
sua reutilização ou reciclagem, os resíduos deverão ser destinados de forma ambientalmente 
correta mediante recomendações do órgão ambiental.  

7.6.3.2.4. Resíduos volumosos e inservíveis 

Os resíduos de poda recebidos pela ATT deverão ser encaminhados para a Unidade de 
compostagem onde serão triturados e misturados aos resíduos orgânicos para a formação de 
composto. Restos de madeira de maior porte e resíduos inservíveis deverão ser armazenados 
em caçambas estacionárias e, quando da impossibilidade do seu reaproveitamento ou 
reciclagem, deverão ser encaminhados para a destinação final adequada.  

7.6.4. Infraestrutura e unidades de apoio 

7.6.4.1. Unidade administrativa e instalações de apoio 

Deverá ser prevista a construção de uma unidade de apoio constituída de escritório 
administrativo com sala de reuniões, banheiros, vestiários, cozinha e refeitório.  

7.6.4.2. Instalação de apoio aos veículos com tração animal 

Deverão ser considerados ainda a implantação de um bebedouro simples para dessedentação 
animal e de um local para acomodação temporária, dessedentação e manejo dos animais de 
tração. 

7.6.4.3. Cercamento e identificação 

Para evitar o acesso de animais e pessoas não autorizadas à ATT, esta deverá possuir cerca 
de composta de mourão de concreto constituída de oito fios de arame farpado. 

O acesso à unidade pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura, com dimensões de 3,50 metros de largura por 1,80 
metros de altura. 

Ademais, deverá ser prevista uma placa de identificação da unidade. 

7.6.4.4. Tratamento paisagístico 

O tratamento paisagístico consistirá no cultivo de cerca viva, jardineira e jardins em diversos 
pontos do terreno, para melhoria do aspecto visual e para auxílio na contenção de pó e ruído. 
As espécies a serem fornecidas para a composição da cerca viva deverão seguir os seguintes 
critérios: 

a) As mudas de árvores deverão ser de espécies com altura mínima de 3 metros, copa densa e 
o mais baixa possível; 

b) As espécies arbustivas baixas deverão ser plantadas no trecho inferior da cerca viva, 
contribuindo para constituir massa vegetal densa; 

c) As espécies deverão ter folhas permanentes, para evitar contaminação do resíduo com 
matéria orgânica; 
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d) Não deverão ter frutos; 

e) Deverão ser de crescimento acelerado; 

f) Deverá ser dada prioridade às espécies comumente utilizadas no município, que atendam às 
condições acima. 

7.6.5. Horário de funcionamento e número de funcionários 

O horário de funcionamento da ATT deverá coincidir com o horário do comércio local, o que 
normalmente se dá nos dias úteis de segunda à sexta das 08:00 às 18:00 horas e aos sábados 
das 08:00 às 12:00 horas. 

Diante da simplicidade operacional da ATT, sugere-se a utilização de 5 funcionários sendo 1 
administrador, 2 ajudantes, 1 tratorista e 1 operador de máquinas.  

7.6.6. Máquinas e equipamentos 

Como descrito anteriormente, os equipamentos previstos para a unidade serão aqueles 
mínimos necessários para o bom funcionamento da mesma. O Quadro 7.7 apresenta os 
equipamentos e ferramentas necessários para o funcionamento da ATT. 

Quadro 7.7 – Equipamentos e ferramentas necessários à ATT. 

Descrição Tipo Finalidade 

Trator pá-carregadeira Equipamento Manejo e empilhamento dos RCD’s 

Máquina trituradora Equipamento Triturar os RCD’s Classe A 

Caçamba estacionária Equipamento Armazenamento de volumosos e inservíveis 

Carrinho de mão Ferramenta Transporte de pequenos volumes 

Vassouras Ferramenta limpeza geral 

Enxadas Ferramenta manuseio dos resíduos  

Pá Ferramenta manuseio dos resíduos  

Botas EPI Proteção individual dos ajudantes 

Luvas EPI Proteção individual dos ajudantes 

7.6.7. Critérios operacionais 

Todo o controle qualitativo e quantitativo dos resíduos recebidos pela ATT, bem como a sua 
destinação final, será de responsabilidade do seu operador/gestor. 

7.6.7.1. Recepção e triagem de resíduos 

A ATT somente deverá receber Resíduos de Construção Civil e Volumosos. Quando 
previamente triados, estes deverão ser dispostos pelo próprio veículo transportador 
diretamente nas áreas identificadas de acordo com a sua tipologia. Caso contrário, deverão ser 
dispostos em local específico e espalhados para o procedimento de triagem.  

A triagem dos resíduos ocorrerá manualmente com o auxílio de ferramentas como pás, 
enxadas e carrinho de mão. Feito isso, os resíduos serão encaminhados para as baias de 
armazenamento temporário para posterior reutilização. O acúmulo de material não triado deve 
ser evitado. Para o manejo e transporte dos resíduos dentro da unidade deverá ser utilizado o 
trator pá-carregadeira sempre que necessário. 

7.6.7.2. Armazenamento e expedição de resíduos 

As áreas ou espaços para o armazenamento dos resíduos são assim identificadas: solos, 
areia, entulho, ferragens, madeiras, Classe C e D, e recicláveis. Estas áreas devem contar 
também com caçambas estacionárias para armazenamento de inservíveis e volumosos. 

Ressalta-se que o arranjo geral da unidade e a definição de seus espaços podem sofrer 
alterações de acordo com os interesses e/ou necessidades do seu operador/gestor. 
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A destinação final adequada dos resíduos Classe C e D, juntamente com os inservíveis e 
volumosos será de responsabilidade do operador/gestor da unidade. Esta deverá ser feita de 
acordo com a legislação ambiental vigente e sob a orientação do órgão ambiental competente.   

7.6.8. Monitoramento  

O monitoramento visa identificar alterações nos padrões de qualidade ambiental do ar, das 
águas subterrâneas e superficiais e do nível de ruído gerado na unidade.  

A geração de poeira poderá ser um aspecto ambiental importante da ATT e, portanto, deverá 
ser controlada, sendo que umas das formas indicadas é a umidificação das vias e resíduos. 
Além disso, a implementação de uma barreira vegetal (cerca viva) no perímetro da unidade 
ajudará no controle da dispersão de poeira e será útil para controlar outros aspectos 
ambientais relevantes, como a geração de ruído, por exemplo.  

A Figura 7.9 apresenta, o layout esquemático de uma ATT.   

7.6.9. Treinamento 

Os responsáveis pela ATT devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo 
pelo menos: 

a) a forma de operação da ATT, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida 
pelo indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 

7.7. Estação de transbordo - ET 

As Estações de Transbordo (ET) constituem instalações onde se faz a transferência de 
resíduos sólidos urbanos (RSU) de um veículo coletor para um outro veículo (transportador), 
com maior capacidade de carga e/ou volumétrica. Esse segundo veículo faz o transporte dos 
referidos resíduos até o local apara que seja feita sua descarga final (instalação de 
processamento, tratamento e/ou disposição final). 

Estas instalações deverão ser localizadas na periferia da zona urbana, preferencialmente em 
áreas rurais e não coincidente com os vetores predominantes de expansão da malha urbana, 
levando-se em estrita consideração sua função essencial, de redução (máxima possível e 
viável) das distâncias de deslocamento dos veículos coletores, entre as áreas de coleta e a 
própria estação de transbordo; e dos veículos transportadores, entre a ET e o aterro sanitário. 

A ET deverá ser projetada para atender a 100% dos RSU gerados no(s) município(s) que para 
ela destinará(ão) os resíduos coletados e deverá possuir as instalações necessárias para 
possibilitar a transferência direta, por gravidade e sem o auxílio de qualquer dispositivo e/ou 
equipamento, dos resíduos acumulados nos veículos coletores urbanos (tratores de pneus com 
carretas rebocáveis, caminhões basculantes convencionais, caminhões com caçamba coletora 
compactadora específica, etc.) para o veículo a ser utilizado no transporte desses resíduos até 
o aterro sanitário. 

Os veículos comumente empregados para transporte dos resíduos até o destino final, são 
veículos de grande porte e com capacidade (volumétrica e de carga) correspondente a de 
vários dos veículos coletores convencionais, de maneira a justificar os custos referentes à 
implantação e operação da estação de transbordo.  

O pátio de manobras dos veículos coletores para descarga e dos veículos transportadores 
deverá ser pavimentado com asfalto ou concreto, para possibilitar as descargas de resíduos 
em qualquer estação do ano, ou seja, com qualquer tipo de clima, e para evitar a contaminação 
do solo no caso de acidentes com derramamento de resíduos ou líquidos lixiviados.
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Figura 7.9 - Layout esquemático da ATT. 

Fonte: Elaborado por Floram. 
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A ET deverá ser projetada com previsão de um sistema de tratamento das águas de lavagem 
do pátio de manobras que poderá ser composto por um sistema tipo fossa/filtro para um tempo 
de detenção hidráulica mínimo de 24 horas, precedido de um tratamento preliminar, composto 
por um sistema de gradeamento. 

O sistema de drenagem pluvial deverá ser projetado para coletar e conduzir as águas pluviais 
para fora do pátio de manobras. Este poderá ser composto preferencialmente por canais 
escavados no solo ou manilhas de concreto meia-cana.  

Deverão ser previstos como infraestrutura da unidade um pequeno escritório, um banheiro, 
cercamento e placas de identificação. Não há necessidade de sala de reuniões, vestiários, 
cozinha, refeitório, almoxarifado e estacionamento.  

7.7.1. Descrição operacional e dimensionamento da ET 

7.7.1.1. Critérios e restrições locacionais da ET 

Recomenda-se a implantação de uma ET quando a distância entre a sede do município onde 
os resíduos sólidos urbanos são gerados e o aterro sanitário onde são dispostos é superior a 
30 km, sendo que a ET atua reduzindo o custo de transporte dos resíduos. Além disso, o uso 
desta unidade pode ser compartilhado entre vários municípios, com posterior transbordo de 
resíduos para um único aterro regionalizado. 

Uma vez que na ET são gerenciados resíduos sólidos urbanos recomenda-se que esta unidade 
seja implantada em local com afastamento mínimo de 1,0 km de áreas urbanas ou de moradias 
para evitar que a população sofra com problemas relacionados ao odor da fração orgânica 
biodegradável dos resíduos.  

A estação de transbordo deve ser implantada, sempre que possível, em gleba adjacente à 
margem direita da rodovia de acesso ao aterro sanitário, no sentido do aterro. Recomenda-se 
ainda que seja implantada em distância não superior de 5 a 10 km do centro dos municípios, 
visando a redução do custo logístico e operacional do sistema. 

7.7.1.2. Critérios de dimensionamento 

Um dos principais critérios de dimensionamento para se projetar uma estação de transbordo, 
refere-se ao estudo de projeção populacional, com a sua respectiva geração diária de resíduos.  

O encaminhamento dos resíduos coletados para a ET, bem como a definição do número de 
viagens necessárias para isso, será da responsabilidade do gestor/operador da limpeza pública 
municipal. 

Deverão, a critério do projetista ou determinação do órgão contratante dos projetos dessas 
unidades, ser previstos a redução da geração de resíduos propiciada pelo encaminhamento 
resíduos gerados para outras unidades de destinação (compostagem e reciclagem). Isso fará 
com que a vida útil da ET, se bem operada, seja superior à vida útil de projeto.  

7.7.1.3. Critérios operacionais 

A unidade deverá ser projetada prevendo a simplicidade operacional, de forma que deverá 
possuir instalações que possibilitem a transferência direta, por gravidade e sem o auxílio de 
qualquer dispositivo e/ou equipamento eletromecânico, dos resíduos acumulados nos veículos 
coletores urbanos para o veículo a ser utilizado no transporte desses resíduos até o aterro 
sanitário. 

Mediante a simplicidade estrutural e operacional da unidade, o seu fator crítico de operação 
refere-se, principalmente, à disponibilidade de equipamentos adequados e seu estado de 
conservação. É necessário, por exemplo, que os veículos de coleta dos RSU sejam do tipo 
basculante, pois sem esse mecanismo será difícil a transferência dos resíduos para as 
caçambas roll on.  
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7.7.1.4. Definição dos equipamentos 

A definição e escolha dos equipamentos que permitirão a adequada operacionalidade da ET 
depende diretamente dos cálculos do montante de resíduos que para ela serão destinados, 
considerando, dentre outros fatores, a frequência de chegada, peso e volume. Isso possibilitará 
a determinação e o adequado dimensionamento das caçambas roll on (maior capacidade) que 
serão as responsáveis por receber os resíduos dos caminhões de coleta (menor capacidade).  

Da mesma forma, essas informações também permitirão a escolha do veículo, ou veículos, que 
será responsável para o transporte até o aterro sanitário. Devendo este ser adaptado com 
equipamento (braço) hidráulico para o transporte dessas caçambas, conforme pode-se 
observar na Figura 7.10. 

       

Figura 7.10 – Transferência de resíduos (esquerda) e etapas de carregamento da caçamba roll on-roll off (direita).  

Fonte: CODEVASF (2013). 

7.7.1.5. Critérios e Condições dos veículos de transporte de resíduos 

Em relação aos caminhões que transportam os resíduos, abaixo são apresentadas exigências 
de transporte, inclusive fora da unidade: 

 Para o modelo de transbordo proposto é fundamental que os caminhões coletores de 
resíduos possuam dispositivos para bascular a caçamba ou carroceria visando agilizar a 
operação de transferência dos resíduos, evitando que outros caminhões fiquem 
aguardando para promover a transferência dos resíduos. Portanto, caminhões com 
carroceria fixa e tratores com carroceria acoplada não são indicados para a 
transferência de resíduos nas ETs.  

 Todos os caminhões devem, obrigatoriamente, transitar somente quando cobertos com 
lona protetora, ou similar, na parte superior da caixa de carga para evitar que caiam 
detritos nas vias públicas ou em veículos, pela ação do vento e/ou pelo movimento dos 
caminhões; 

 O compartimento de cargas dos caminhões coletores deverá propiciar estanqueidade, 
de forma a evitar-se o derramamento de líquidos eventualmente percolados (chorume) 
nos resíduos transportados; 

 Os equipamentos de transporte de resíduos não poderão ser carregados acima da sua 
capacidade volumétrica e altura do próprio compartimento de carga, ou seja, não 
deverá ser permitido o coroamento da carga de RSU nos veículos; 
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 Os limites de peso transportados deverão atender aos limites especificados na 
legislação vigente e nas Resoluções do Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAM 
que regulamentam, ou venham a regulamentar a matéria; 

 A descarga dos resíduos no local de destino final deverá ser realizada sempre na frente 
de trabalho de operação da unidade de disposição final, aterro sanitário. 

7.7.1.6. Recepção dos resíduos 

A ET deverá ser dotada de uma rampa com inclinação e altura a serem determinadas em 
projeto, pela qual os veículos coletores deverão subir e realizar a transferência dos resíduos 
para as caçambas roll on. Para este procedimento, os veículos deverão realizar a manobra na 
base da rampa e subi-la de ré. Toda a plataforma da rampa deverá ser dotada de meio-fio de 
20 cm de altura que possui função “bate-pneu” para a segurança dos veículos. 

Toda a operação de manobra do veículo e transferência dos resíduos para as caçambas 
deverá ser acompanhada por um dos ajudantes da unidade.  

7.7.1.7. Transbordo dos resíduos para o AS 

Após atingida sua capacidade ou após o último veículo de coleta ter despejado os resíduos na 
caçamba roll on, o caminhão de transporte até o aterro sanitário iniciará o procedimento da 
retirada da caçamba. 

É recomendável que toda a operação da unidade, inclusive o transbordo dos resíduos, seja 
realizada em horário diurno. 

7.7.1.8. Controle operacional da unidade 

A definição dos horários, o controle de viagens dos veículos de coleta e a destinação final dos 
resíduos serão de responsabilidade do operador da unidade, quando iniciada sua operação.  

Deverá ser prevista uma balança rodoviária na entrada da unidade para a pesagem dos 
caminhões. Todo o controle operacional da unidade (documental, anotações, registros, etc.) 
será de responsabilidade do operador.  

7.7.1.8.1. Limpeza da unidade 

É importante que a unidade possua uma boa higiene operacional e ocupacional. Portanto, é 
necessário que sejam realizadas limpezas esporádicas tanto na unidade administrativa como 
no pátio da unidade. 

Quando necessário, em decorrência de eventuais vazamentos que venham a ocorrer na área 
de manobras e transferência de resíduos, deverá se proceder à lavagem deste com água 
proveniente da caixa d’água prevista para a ET ou de um caminhão-pipa, a critério do 
operador.  

A depender da necessidade, as caçambas também deverão ser lavadas. Entretanto, os 
veículos coletores urbanos não deverão ser lavados na unidade. 

A frequência de limpeza dos componentes e infraestrutura da unidade será de 
responsabilidade do seu administrador/operador. 

7.7.1.9. Infraestrutura da unidade 

7.7.1.9.1. Acessos 

É importante que os acessos à unidade permaneçam sempre em boas condições de trafego. 
Acessos em condições ruins podem encarecer consideravelmente o custo do transporte de 
resíduos até a ET ou desta até o aterro sanitário, além de dificuldades operacionais como 
quebra de veículos, dentre outros. 
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7.7.1.9.2. Abastecimento de água 

O abastecimento da unidade será através da concessionária local, na impossibilidade desta, 
poderá ser através de caminhão-pipa ou poço artesiano. 

7.7.1.9.3. Esgotamento sanitário 

O efluente gerado na ET será aquele proveniente do sanitário existente na unidade 
administrativa, ou, eventualmente, oriundo de vazamentos de chorume das caçambas de 
resíduos e/ou caminhões de coleta. Na inexistência de rede coletora no local, deverá ser 
dimensionado um sistema constituído de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro.  

7.7.1.9.4. Drenagem pluvial 

Considerando as características dos resíduos recebidos e a operacionalidade da ET, o pátio de 
operação deverá impermeabilizado, preferencialmente em asfalto, devendo o mesmo possuir 
declividade apropriada para permitir o escoamento natural das águas pluviais. Deverá ser 
impedida a entrada de água pluvial do entorno da área da unidade no interior desta, podendo 
ser previstas canaletas de concreto ou mesmo valas escavadas no solo, em seu perímetro. 

7.7.1.9.5. Energia elétrica 

A energia elétrica para a ET deverá ser fornecida pela concessionária local.  

7.7.1.9.6. Unidade administrativa 

A estrutura de apoio para a ET poderá ser composta de uma unidade administrativa, com um 
escritório, um sanitário além de uma copa e um almoxarifado. 

7.7.1.9.7. Cercamento e identificação 

A unidade deverá ser protegida por uma cerca feita em mourão de concreto composta por oito 
fios de arame farpado para impedir o acesso de pessoas e animais.  

A unidade deverá possuir uma placa de identificação. 

O acesso à unidade pós cercamento se dará por um portão de tela rígida com estrutura de aço 
composto por duas folhas de abertura. 

7.7.1.9.8. Paisagismo 

O tratamento paisagístico consistirá no cultivo de cerca viva, jardineira e jardins em diversos 
pontos do terreno, para melhoria do aspecto visual e para auxílio na contenção de pó e ruído. 
As espécies a serem fornecidas para a composição da cerca viva deverão seguir os seguintes 
critérios: 

a) As mudas de árvores deverão ser de espécies com altura mínima de 3 metros, copa densa e 
o mais baixa possível; 

b) As espécies arbustivas baixas deverão ser plantadas no trecho inferior da cerca viva, 
contribuindo para constituir massa vegetal densa; 

c) As espécies deverão ter folhas permanentes, para evitar contaminação do resíduo com 
matéria orgânica; 

d) Não deverão ter frutos; 

e) Deverão ser de crescimento acelerado; 

f) Deverá ser dada prioridade às espécies comumente utilizadas no município, que atendam às 
condições acima. 
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7.7.1.9.9. Horário de funcionamento  

O horário de funcionamento da unidade deverá estar em sincronia com o serviço de coleta dos 
resíduos, sendo que todos os resíduos coletados deverão ser destinados à ET e esta, por usa 
vez, deverá operar de acordo com o horário de funcionamento do aterro sanitário que receberá 
seus resíduos.  

7.7.1.9.10. Número de funcionários 

Diante da simplicidade operacional da ET, sugere-se a utilização de 4 funcionários sendo 1 
administrador, 2 ajudantes e 1 vigilante. 

7.7.1.9.11. Máquinas e equipamentos 

Os equipamentos previstos para a unidade deverão ser aqueles mínimos necessários para o 
bom funcionamento da mesma. O Quadro 7.8 apresenta uma lista com a sugestão de 
equipamentos e ferramentas necessários para o funcionamento da ET. 

Quadro 7.8 – Equipamentos e ferramentas sugeridos para a operação da ET. 

Descrição Tipo 
Quantidade 

(un) 
Finalidade 

Caçamba roll on 25m³ Equipamento 3 Recepção e armazenamento dos resíduos 

Caminhão truckado Equipamento 1 Transporte das caçambas roll on para aterro 

Equipamento hidráulico 
roll on-roll off 

Equipamento 1 Dispositivo de içamento das caçambas. 

Vassoura Ferramenta 2 Limpeza geral 

Enxada Ferramenta 1 Serviços gerais 

Pá Ferramenta 1 Serviços gerais 

Mangueira Diversos 1 (100 metros) Lavagem do pátio 

Botas EPI - Proteção individual dos ajudantes 

Luvas EPI - Proteção individual dos ajudantes 

7.7.1.10.  Monitoramento ambiental da unidade 

O monitoramento ambiental visa identificar alterações nos padrões de qualidade ambiental do 
ar, das águas subterrâneas e superficiais e do nível de ruído gerado na unidade.  

Uma vez que a localização da ET deve estar afastada de aglomerado populacional, considera-
se que os incômodos gerados por esta serão pouco significativos. 

A unidade deverá ser contemplada com uma barreira vegetal (cerca viva) que contornará todo 
o seu perímetro, minimizando os impactos de ruídos e de visual da unidade. A geração de 
poeiras e particulados é também minimizada em razão da pavimentação de todo o pátio da 
unidade, que deverá ser, preferencialmente, de asfalto. 

A mitigação dos impactos referentes à geração de odores da unidade será viabilizada pela 
adequada operacionalização da mesma, que deverá fazer com que todos os resíduos 
recebidos sejam encaminhados no mesmo dia para a disposição final. 

7.7.2. Treinamento 

Os responsáveis pela ET devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo 
pelo menos: 

a) a forma de operação, dando-se ênfase à atividade específica a ser desenvolvida pelo 
indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 

A Figura 7.11 mostra um layout esquemático de uma Estação de Transbordo. 
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Figura 7.11 – Desenho esquemático de uma Estação de Transbordo. 

Fonte: CODEVASF (2013). 

7.8. Aterros Sanitários (AS) 

As unidades para disposição ambientalmente adequada de resíduos sólidos urbanos e rejeitos 
são chamadas de Aterros Sanitários (AS). 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT 8419/1992) define da seguinte forma os 
aterros sanitários: "aterros sanitários de resíduos sólidos urbanos, consiste na técnica de 
disposição de resíduos sólidos urbanos no solo, sem causar danos ou riscos à saúde pública e 
à segurança, minimizando os impactos ambientais, método este que utiliza os princípios de 
engenharia para confinar os resíduos sólidos 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." 

Nos itens seguintes serão descritas as diretrizes e critérios para realização de cada uma destas 
etapas, levando em consideração as normas NBR 8.419 (ABNT, 1992) e NBR 13.896 (ABNT, 
1997) bem como as orientações presentes nos diversos manuais de gerenciamento e 
disposição final de resíduos sólidos. Também serão apresentadas as especificações e 
parâmetros de Termos de Referência para projetos de aterros sanitários publicados pelo 
Governo Federal. As referidas normas possuem os seguintes títulos: 

 ABNT NBR 8419/1992 – Apresentação de projetos de aterros sanitários de resíduos 
sólidos urbanos. 

 ABNT NBR 13.896/1997 – Aterros de resíduos não perigosos – Critérios para projeto, 
implantação e operação. 

É importante ressaltar que o planejamento dos aterros sanitários deve abordar a escala 
regional de disposição de resíduos visando a redução do custo implantação e disposição 
(operação) dos resíduos gerados nos municípios e, consequentemente, menores taxas e 
tarifas a serem cobradas da população.  

Para o dimensionamento de um aterro sanitário, vários são os critérios e parâmetros a serem 
utilizados. Estes são levantados, dentre outros, com base na geração de resíduos, topografia 
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do terreno, nas condições geológicas e geotécnicas, escolha do método de aterramento dos 
resíduos, etc.  

Todo o AS deverá ser projetado prevendo um sistema impermeabilização das células de 
resíduos. Trata-se de um sistema que visa a proteção ambiental dos solos e águas 
subterrâneas com relação aos líquidos lixiviados, e geralmente é composto com dupla camada 
de impermeabilização da base e taludes laterais do aterro, sendo uma primeira camada de 
argilo-mineral compactada, com espessura mínima de 50 cm e com coeficiente de 
permeabilidade inferior a 10-6 cm/s, e uma segunda camada sobreposta de material 
geossintético (polietileno de alta densidade - PEAD) com soldas a quente e uma camada 
adicional, de 50 cm de solo selecionado, para proteção mecânica da geomembrana.  

Para garantir a estabilidade dos taludes laterais de resíduos dispostos em aterro sanitário, 
deverão ser adotadas declividades a serem dimensionadas em projeto ou deverão ser 
adotadas aquelas pré-estabelecidas no Termo de Referência para a elaboração do projeto 
básico e executivo dessas unidades.  

Para coletar os lixiviados das células de resíduos, deverão ser projetados sistemas de 
drenagem horizontal, em cada camada do aterro, que conduzirão esses líquidos lixiviados, com 
base na Lei de Darcy e nas vazões máximas estimadas. Este sistema deverá ser composto por 
tubos de drenagem envolvidos em material drenante, do tipo brita ou pedra de mão.  

Para a drenagem dos gases gerados pela decomposição anaeróbia da matéria orgânica 
presente na massa de resíduos, será projetado um sistema de drenos para conduzir esses 
gases gerados até a superfície do aterro. Esse sistema será composto por tubos de drenagem 
com diâmetros superiores a 200 mm envoltos por material drenante (do tipo brita ou rachão) 
oriundo de rochas regionais.  

Cada dreno será dimensionado para atuar em um raio de no máximo 25 m e será executado 
interligando-se este com o sistema de drenagem de líquidos, a partir da base do aterro; no seu 
ponto de contato com a atmosfera deverá ser projetado um queimador metálico de gases. 

Para coletar e conduzir as águas pluviais até os sistemas naturais hídricos, impedindo que 
estas adentrem a área operacional do aterro, deverá ser projetado também um sistema de 
drenagem para essa finalidade, composto preferencialmente por canaletas de concreto. Será 
projetado também, se necessário, um sistema de dissipadores de energia para conter a 
velocidade de escoamento da água coletada. 

Os acessos deverão ser projetados para permitir o fluxo de veículos leves e pesados nas 
diversas frentes de serviços e em qualquer condição meteorológica. 

O sistema de tratamento de lixiviados deverá ser concebido e projetado para que o efluente 
final atenda aos padrões de lançamento em corpos hídricos determinados pelo órgão ambiental 
competente ou conforme a Resolução CONAMA nº 430/2011. Esse sistema será concebido 
para atender todas as necessidades da unidade e serão considerados os aspectos 
característicos de lançamento, capacidade e tipos de utilização do corpo receptor, com 
indicação da vazão e características do efluente bruto quanto aos parâmetros mínimos exigidos 
na referida legislação, órgão ambiental, ou aqueles estabelecidos no Termo de Referência para 
os projetos básicos e executivos destas unidades, que deverão ser elaborados pelo Governo 
do Estado de Rondônia.  

Todo o detalhamento e quantificação das movimentações de solos, rochas e outros elementos 
que irão compor os elementos do projeto deverão ser devidamente apresentados nos projetos 
básicos e executivos dessas unidades, assim como os quantitativos, origem e características 
dos materiais que serão utilizados para a cobertura diária dos resíduos sólidos. Para este tipo 
de serviço poderão ser utilizados solos locais e, preferencialmente, o aproveitamento dos 
resíduos de construção e demolição (RCD) de classe A, de acordo com a Resolução CONAMA 
nº 307/2002. 
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Deverão ser apresentados, dentre outras informações, todos os cálculos prevendo a 
estabilidade dos taludes das células de resíduos, sistemas previstos e demais componentes do 
aterro sanitário devendo, para isso, se considerar o cenário mais desfavorável para a 
implantação e operação do AS. Além disso, deverão ser descritos os locais de instalação e a 
localização dos instrumentos usados para o monitoramento dos movimentos horizontais e 
verticais dos taludes de resíduos, além da periodicidade das leituras e dos parâmetros de 
segurança. Também deverão ser previstas a localização de poços de monitoramento de águas 
subterrâneas e dos pontos de coleta de amostras das águas superficiais e líquidos lixiviados. 

O projeto do Aterro Sanitário deverá ser elaborado prevendo o cercamento total da área, 
placas de identificação, um escritório administrativo com sala de reuniões, vestiários 
(masculino e feminino), cozinha, refeitório, sanitários (masculino e feminino), almoxarifado, 
laboratório, estacionamento e guaritas para os vigilantes. Ainda deverá ser prevista uma 
estrutura coberta para a pesagem dos veículos de carga, que será composta por um escritório 
para abrigar os funcionários e o sistema de pesagem, que terá uma balança rodoviária 
(eletrônica) com capacidade para 30 toneladas. 

Além das células para disposição dos RSU, o projeto do Aterro Sanitário também deverá 
contemplar, na mesma área, um local para a instalação da Unidade de Compostagem (UCO), 
do Aterro de Resíduos da Construção Civil (ARCD) e da unidade de tratamento térmico de 
resíduos de serviços de saúde, ou valas específicas para os mesmos.   

Todas as jazidas que serão utilizadas na obra: argila, solos, britas, rochas, etc., deverão ser 
devidamente identificadas e caracterizadas. Para isso, todos os estudos necessários, como 
sondagens e estudos em laboratórios para o adequado conhecimento da composição dessas 
jazidas deverão ser realizados, conforme diretrizes estabelecidas em Termo de Referência a 
ser fornecido pela contratante dos projetos dos Aterros Sanitários. 

7.8.1. Caracterização da unidade 

Existem algumas alternativas tecnológicas para a construção do Aterro Sanitário (valas, 
trincheiras, rampa, método de área dentre outros), porém, a definição de qual destas utilizar 
somente é possível após estudos, pesquisas e levantamentos que implicam no diagnóstico 
completo do local de implantação do AS, uma vez que vários são os fatores intervenientes.  

O projeto do Aterro Sanitário poderá ser dimensionado prevendo etapas de operação, 
subdividindo a vida útil do projeto em etapas de construção e operação, o que acarreta em 
significativa redução dos custos iniciais de implantação da unidade. 

As concepções gerais das estruturas do Aterro Sanitário, em todas as suas etapas, deverão 
estar fundamentadas no princípio da qualidade ambiental, sustentabilidade, simplicidade e 
operacionalidade. Em função disso, através da comparação entre as alternativas mais 
utilizadas para o aterramento de resíduos, deverá ser escolhida aquela que melhor maximiza o 
uso das condições naturais locais com vistas à preservação ambiental, devendo ser previstas 
as seguintes instalações: 

I) Unidades operacionais: 

• Células de resíduo domiciliar; 

• Células de resíduos de serviços de saúde (ou tratamento térmico destes); 

• Impermeabilização de fundo e superior das células de resíduos; 

• Sistema de coleta e tratamento dos líquidos percolados; 

• Sistema de coleta e queima do biogás; 

• Sistema de drenagem e afastamento das águas pluviais; 

• Sistemas de monitoramento ambiental, topográfico e geotécnico; 
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• Aterro de RCD. 

II) Unidades de apoio: 

• Cerca e barreira vegetal; 

• Estradas de acessos e de serviços; 

• Balança rodoviária e sistema de controle de resíduos; 

• Guarita de entrada e prédio administrativo. 

A seguir serão apresentadas as especificações e exigências técnicas relacionadas à 
implementação e à operação de algumas das estruturas acima mencionadas. 

7.8.2. Células de resíduos  

A área destinada à recepção dos resíduos urbanos deverá possuir dupla camada 
impermeabilização para maximizar a proteção ambiental dos solos e das águas subterrâneas 
com relação aos líquidos lixiviados. Sendo que a primeira camada deve ser composta de 
argilo-mineral compactada com espessura de 50 cm, e uma segunda camada, sobreposta, de 
polietileno de alta densidade – PEAD, com 2 mm de espessura. Para a proteção mecânica da 
manta PEAD, deverá ser considerada uma cobertura de solo de 50 cm para as valas de 
resíduos urbanos. Essa camada é necessária em função da movimentação de veículos e 
tratores na frente de trabalho da operação do aterro. A cobertura diária dos resíduos será 
realizada com uma camada de 20 cm solo, podendo-se utilizar resíduos de construção Classe 
A, preferencialmente triturados. 

7.8.3. Vala de Resíduos dos Serviços de Saúde - RSS 

Para a disposição dos resíduos oriundos dos RSS, caso a opção seja por aterramento, deverá 
ser projetado sistema de valas sépticas para o recebimento desses. A vala séptica possuirá a 
base impermeabilizada com dupla camada de proteção, sendo a de fundo em argila 
compactada com espessura de 50 cm e a superior de manta de PEAD, com 2 mm, devendo 
esta ser coberta por camada mínima de 10 cm de solo em razão dos riscos de furos oriundos 
dos materiais perfurocortantes dos RSS.  

As valas de RSS, assim como as de RSU, deverão ser projetadas de forma gradativa de 
abertura, de acordo com o avanço da vida útil do aterro.  

A cobertura diária dos RSS será feita com uma camada de 20 cm de solo sem compactação. A 
cobertura final dos RSS será composta por uma camada de 10 cm de solo, seguido por manta 
PEAD de 2,00 mm. Por cima da manta será aplicada uma camada de 25 cm de solo argiloso e, 
por fim, mais uma camada de 20 cm de solo vegetal para composição vegetal, com a plantação 
de gramíneas.   

Toda a área destinada às valas de RSS deverá ser devidamente identificada e separada das 
demais áreas operacionais e, preferencialmente, possuir cerca de isolamento.  

7.8.4. Drenagem de chorume 

Para coletar os lixiviados das células de resíduos, deverá ser projetado na base do aterro um 
sistema de drenagem do tipo espinha de peixe, ou outro tipo a depender do método adotado, 
com drenos principais e secundários, que conduzirão os líquidos até a estação de tratamento. 
Toda a base do aterro deverá possuir declividade suficiente e adequada para facilitar o 
escoamento do chorume, sendo esta inclinação também observada tanto para o dreno 
longitudinal quanto o transversal.  

7.8.5. Drenagem de gases 

Para a drenagem dos gases gerados pela decomposição anaeróbia da matéria orgânica 
presente na massa de resíduos, deverá ser previsto um sistema para conduzi-los até a 
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superfície do aterro. Os drenos deverão possuir seção devidamente calculada, sugerindo-se 
seção circular de 600 mm preenchida por brita nº 04. A formação deste sistema poderá ser 
feita com a utilização de um tubo metálico (tubo guia) que será içado conforme elevação das 
camadas de resíduos. Os gases coletados serão queimados através de estruturas 
(queimadores) projetados em estrutura de aço, os quais encontrar-se-ão apoiados na 
extremidade final dos drenos. 

7.8.6. Drenagem Pluvial 

Para coletar e conduzir as águas pluviais, impedindo que estas adentrem as áreas 
operacionais do aterro, deverão ser projetados sistemas de drenagens compostos por 
canaletas de concreto com seções diferenciadas, devidamente dimensionadas em função do 
balanço hídrico da região. Cada sistema, a depender da necessidade, deverá prever estruturas 
dissipadoras de energia da água durante seu escoamento, denominadas enrocamentos, de 
forma a evitar danos nas estruturas no aterro e erosões.  

A drenagem da água pluvial sobre os taludes e bermas do maciço de resíduos deverá ser 
realizado também por seções de concreto meia cana. As águas coletadas serão encaminhadas 
para bacias de contenção e/ou drenagem natural do terreno de acordo com a topografia da 
área. 

7.8.7. Tratamento de efluentes 

O tratamento de líquidos lixiviados é inerente aos Aterros Sanitários. Esse sistema deverá ser 
concebido e projetado para que o efluente final atenda aos padrões de lançamento em corpos 
hídricos, e poderá ser constituído de lagoa anaeróbica, lagoa facultativa e tanque de 
acumulação, de onde os efluentes serão recirculados nas células de resíduos para aceleração 
do processo de degradação e estabilização da matéria orgânica. Os efluentes gerados nas 
unidades de apoio e administração serão encaminhados para tratamento em um sistema 
constituído de fossa séptica, filtro anaeróbico e sumidouro.  

7.8.8. Compostagem de Resíduos 

Deverá ser prevista para a área do Aterro Sanitário uma unidade para a compostagem da 
matéria orgânica. Essa unidade deverá ser projetada conforme parâmetros e critérios já 
sugeridos anteriormente neste relatório.  

7.8.9. Aterro de Resíduos de Construção e Demolição (ARCD) 

Deverá ser previsto dentro do Aterro Sanitário uma área para o recebimento, tratamento e 
disposição de resíduos de construção e demolição e volumosos. 

7.8.10. Abastecimento de água 

Por encontrar-se afastado de áreas urbanizadas, normalmente o local de implantação do Aterro 
Sanitário não possui rede de abastecimento de água. A forma de abastecimento e 
armazenamento de água da unidade deverá ser projetada e devidamente dimensionada 
contemplando todos os usos e a regularidade de seu fornecimento. Seja através de 
abastecimento via caminhão-pipa, captação em recurso hídrico superficial ou subterrâneo, 
essa definição deverá ser prevista e dimensionada nos projetos básicos e executivos da 
unidade. 

7.8.11. Demanda Elétrica 

O fornecimento de energia elétrica da unidade será através da concessionária de energia local, 
devendo o projeto elétrico ser devidamente apresentado na etapa da elaboração do projeto 
executivo. 

7.8.12. Infraestrutura de apoio e pesagem dos veículos 
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A unidade deverá ser projetada prevendo o cercamento total da área, placas de identificação, 
um escritório administrativo com sala de reuniões, vestiários (masculino e feminino), cozinha, 
refeitório, sanitários (masculino e feminino), almoxarifado, laboratório, estacionamento e guarita 
para o controle do acesso ao aterro e pesagem dos veículos. 

O cercamento de todo o perímetro do aterro sanitário poderá ser feito com mourões de 
concreto composto por 11 fios de arame farpado, sendo esta necessária impedir o acesso de 
pessoas e pequenos animais na área da unidade. Além dessa, deverá possuir cerca viva em 
todo o seu perímetro. 

A pesagem dos veículos se dará em uma balança eletrônica rodoviária, com capacidade de 30 
toneladas. 

7.8.13. Acessos, isolamento, segurança e sinalização 

O projeto do AS deverá considerar acessos internos e externos projetado para permitir o fluxo 
de veículos leves e pesados nas diversas frentes de serviços e em qualquer condição 
meteorológica. É importante também prever a implantação de uma via perimetral em toda a 
área, de forma a possibilitar o acesso à mesma em todos os seus pontos. Por esta via deverão 
circular todos os veículos, equipamentos e máquinas do aterro, bem como os veículos de 
vigilância ou segurança privada. 

O isolamento é necessário para evitar a interferência de pessoas estranhas e animais, bem 
como para coibir possíveis efeitos negativos na vizinhança. Assim deverá ser previsto o 
cercamento em todo o perímetro do aterro sanitário.  

A implantação de um sistema de cercamento e isolamento da área muitas vezes, não são 
suficientes para impedir a presença de pessoas e animais, assim, deverá haver apenas um 
portão de entrada e saída de veículos e pessoas. A cerca e o portão do aterro sanitário 
deverão ter placas de sinalização de área perigosa, informando a proibição da entrada de 
pessoas.  

Deverá ser construída uma guarita ou posto de vigilância para que os vigilantes controlem o 
acesso à área do aterro, coibindo ou inibindo a entrada de pessoas estranhas às atividades 
executadas na área do Aterro Sanitário, além fazer o controle da entrada e saída dos veículos 
que transportam resíduos para disposição final. A guarita deverá ser dotada de instalação 
sanitária, iluminação, natural e artificial e ventilação. A quantidade de vigilantes dependerá do 
porte do aterro e dos problemas específicos que ali se fizerem presentes, como por exemplo, 
presença de catadores nas proximidades do aterro, atraídos pelo empreendimento. 

Após o cercamento e isolamento da área do Aterro Sanitário, deve-se implantar uma barreira 
vegetal (cerca viva), com função principal de contribuir com o sistema de isolamento da área. 
Esta barreira deve ser densa, pois também exercerá a função de contribuir para a retenção 
partículas e gases poluentes da atmosfera. As folhas podem absorver gases poluentes e 
prender partículas sobre sua superfície, especialmente as pequenas, miúdas, pilosas, cerosas 
ou espinhosas. A cortina vegetal também contribuirá para impedir o contato visual dos que 
passam nas proximidades da área, diminuindo o seu impacto visual assim como barreira contra 
o vento.  

7.8.14. Descrição de máquinas e veículos 

O Aterro Sanitário deve estar permanentemente preparado para atender as demandas do 
sistema de limpeza urbana, operando diariamente durante o período necessário mediante as 
características de cada localidade. Deve proporcionar as condições para descarga rápida e 
segura dos veículos que operam no sistema e desta forma permitir que os mesmos retornem 
ao local de operação de coleta no menor tempo possível, para que não ocorram atrasos na 
execução dos serviços.  
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A descrição de cada uma das etapas que compõem a operacionalização do Aterro Sanitário 
deverá estar devidamente detalhada em seu manual de operação, o qual deverá ser elaborado 
juntamente com os projetos executivos dessa unidade. 

Para que se mantenha o Aterro Sanitário em boas condições de operação faz-se necessário 
que as quantidades de máquinas e equipamentos que irão compor a infraestrutura operacional 
sejam dimensionadas de forma adequada e compatível com a quantidade de resíduos que 
serão dispostos no local. 

Apresenta-se a seguir sugestões de características dos veículos e equipamentos que poderão 
ser utilizados: 

 Um trator de esteira com peso operacional de 8,5 toneladas; 

 Um trator pá-carregadeira, sobre rodas; 

 Triturador de galhos; 

 Triturador de RCD’s Classe A 

 Caminhão Basculante de 6,0m3. 

As especificações técnicas dos equipamentos e ferramentas necessárias para a operação do 
aterro deverão estar devidamente apresentadas quando da elaboração dos projetos básicos e 
executivos da unidade. 

7.8.15. Plano de monitoramento ambiental 

Para a implantação e operação das unidades destinadas à disposição final de resíduos sólidos 
urbanos, vários são os monitoramentos necessários para a adequada segurança e proteção ao 
meio ambiente e à saúde humana. Tais estudos objetivam: 

 Avaliar a eficiência da unidade receptora quanto à proteção dos recursos naturais do 
entorno; 

 Adotar medidas preventivas e corretivas, referentes aos impactos ambientais adversos, 
passíveis de serem causados pela unidade e, se existirem, executar os controles 
necessários para remediá-los; 

 Fornecer dados e informações que permitam acompanhar a eficiência do tratamento e 
do bom funcionamento operacional da unidade. 

Dentre os tipos de monitoramento existentes, o monitoramento ambiental dessas unidades, 
principalmente no Aterro Sanitário, objetiva avaliar a eficiência dos processos biológicos, 
químicos e físicos, quanto à estabilização da matéria orgânica e o controle do lançamento dos 
produtos oriundos dela, sejam eles líquidos ou gasosos, no meio ambiente. Com isso, a 
qualidade dos recursos naturais envolvidos, além do bem-estar da população de entorno, 
considerando as atividades a serem desenvolvidas, deverão ser mantidos. 

Os monitoramentos sugeridos para o AS são: 

 Plano de monitoramento de águas superficiais; 

 Plano de monitoramento de águas subterrâneas; 

 Plano de monitoramento de chorume; 

 Programa de monitoramento de emissões gasosas; 

 Programa de monitoramento dos níveis de ruído. 
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Todos os planos deverão ser elaborados seguindo a legislação e as normas pertinentes, além 
de serem aprovados pelo órgão ambiental, durante o processo de licenciamento da unidade. O 
detalhamento destes planos ocorrerá na etapa de elaboração do projeto básico da unidade. 

7.8.16. Programas ambientais específicos 

7.8.16.1. Programa de monitoramento geotécnico 

O monitoramento geotécnico consistirá basicamente no monitoramento da estabilidade do AS e 
será iniciado quando da operação do empreendimento, devendo ser mantido por um período 
determinado, após a unidade encerrar sua operação. Tal monitoramento permite o controle 
operacional e contribui para o entendimento do comportamento geotécnico dos resíduos 
aterrados.  

O monitoramento da estabilidade tem por objetivo analisar o potencial de deformação da 
massa de resíduos e identificar feições de degradação, de instabilidade e de situações de risco 
e avaliar o comportamento e a estabilidade global do aterro. 

Os resultados do monitoramento da estabilidade e do recalque devem funcionar como 
norteadores dos serviços de conservação e manutenção do Aterro Sanitário, de forma a 
permitir a adoção, em tempo hábil, de medidas preventivas e corretivas das áreas afetadas e 
potencialmente instáveis. 

O comportamento geotécnico dos sistemas de disposição de resíduos sólidos urbanos varia 
em função não só de sua composição e forma de operação, mas também das condições 
geoambientais da área. 

O monitoramento da estabilidade poderá ser realizado por meio dos seguintes procedimentos: 

 Verificação do sistema de drenagem de águas pluviais; 

 Verificação sistemática da eventual ocorrência de trincas nas camadas de cobertura do 
aterro, seja no topo do aterro, nas bermas ou nos taludes; 

 Implantação de medidores de recalques superficiais, que serão compostos de uma base 
de concreto quadrada com uma haste metálica no centro. Estes medidores deverão ser 
alinhados topograficamente sobre a superfície do aterro, de forma a permitir a coleta de 
dados de forma adequada para análise;  

 Registros de dados pluviométricos e de vazão de líquidos percolados. 

7.8.16.2.  Programa ambiental de construção e implantação do canteiro de obras 

No processo de implantação do empreendimento, algumas empresas estarão envolvidas na 
execução das diferentes atividades construtivas. O sucesso da fiscalização e do controle 
ambiental dependerá do conhecimento das ações impactantes das obras, dos impactos 
ambientais decorrentes, dos procedimentos operacionais adotados e do resultado obtido pelas 
ações desenvolvidas. 

O Programa Ambiental para Construção, a ser aprovado pelo órgão ambiental licenciador, 
deverá assegurar que as obras de Infraestrutura do Sistema Integrado de Resíduos Sólidos 
Urbanos sejam implantadas em condições de segurança, evitando danos ambientais ao meio 
ambiente natural, às pessoas alocadas nos serviços e à comunidade de seu entorno, 
estabelecendo ações e controles para mitigar os impactos ambientais negativos e para 
promover a recuperação ambiental das áreas degradadas pelas obras. 

7.8.16.3.  Projeto paisagístico 

O Projeto Paisagístico pode contribuir na mitigação dos efeitos locais negativos ocasionados 
pela implantação e operação do AS, tendo em vista o impacto visual negativo causado pelo 
empreendimento. Da mesma forma que os planos e programas citados anteriormente, este 
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projeto também deverá ser elaborado na fase de projeto básico e/ou executivo da unidade e 
apresentado ao órgão ambiental, no processo de licenciamento, juntamente com os demais. 

Por fim, é fundamental ressaltar que todos os estudos, planos e programas acima relacionados 
deverão ser elaborados por profissionais devidamente habilitados de acordo com suas 
atribuições profissionais, acompanhados de Anotações de Responsabilidade Técnica – ART’s, 
emitidas pelos respectivos conselhos de classe.  

7.8.16.4.  Plano de encerramento do Aterro Sanitário 

O plano de encerramento do AS deverá ser desenvolvido após o término de sua vida útil. 

7.8.16.4.1. Encerramento das atividades 

As ações que permitirão o encerramento do Aterro Sanitário, sem provocar danos ao meio 
ambiente, devem ser desenvolvidas de acordo com os seguintes procedimentos: 

 Paralisar o recebimento de resíduos: consiste na interrupção do recebimento de 
resíduos no sistema, paralisando as atividades de aterramento de lixo; 

 Proceder à cobertura final do lixo em toda a área: consiste no término da cobertura final 
da área, permitindo o selamento de todo o lixo aterrado; 

 Monitorar as condições ambientais da área: consiste na manutenção de um programa 
de monitoramento dos recursos naturais, que permita analisar a evolução das 
condições ambientais na área; 

 Implantar o projeto de paisagismo da área: consiste na implantação de projeto 
paisagístico da área, tendo em vista o uso futuro da mesma; 

 Sistema de segurança: garantia de controle da segurança da unidade como um todo, a 
ser dimensionada de maneira a resguardar o patrimônio e a infraestrutura ali instalados; 

 Todas as estruturas instaladas deverão contar com serviços de manutenção de suas 
edificações, equipamentos e infraestrutura, visando garantir a sua funcionalidade 
durante toda a vida útil da unidade e após encerradas as suas atividades; 

 Retirada de equipamentos: nessa etapa de encerramento, cessadas as ações de 
disposição final de resíduos, parte dos equipamentos mobilizados poderão ser retirados, 
devendo ser mantidos no local todos aqueles fundamentais para a execução dos 
serviços de manutenção de acessos, drenagens, replantio, etc.; 

 Desmobilização da mão de obra: encerrada a operação de recebimento e disposição 
final de resíduos, parte da mão de obra poderá ser desmobilizada, mantendo-se as 
equipes necessárias para os serviços continuados de manutenção. 

Todos os sistemas de controle ambiental do entorno deverão atender a periodicidade de 
análise definida pelos órgãos de controle ambiental, a legislação vigente e as especificidades 
dos itens monitorados em relação ao comportamento da unidade pós encerramento.  

7.8.16.4.2. Usos futuros da área 

De acordo com Reichert (2007), os principais usos futuros para o pós-fechamento de aterros 
sanitários são: 

- Agricultura; 

- Florestamento; 

- Paisagismo; 

- Recreação (parques, praças, complexos esportivos, trilhas, etc.). 
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Apesar dos vários usos possíveis para o reaproveitamento da área, muitas são as restrições à 
ocupação. De uma forma geral, os usos mais comumente empregados são a construção de 
espaços abertos para recreação e o paisagismo. Porém, por se tratar de uma área que é 
afastada do centro urbano do município, e que não deverá sofrer nenhuma pressão imobiliária 
a longo prazo, recomenda-se a não utilização da mesma, a não ser o próprio tratamento 
paisagístico, após o seu completo encerramento. Consequentemente, é desejável que a área 
do AS encerrado permaneça isolada e com acesso restrito para animais e pessoas. 

7.8.17. Treinamento 

Os responsáveis pelo AS devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo 
pelo menos: 

a) a forma de operação do aterro, dando-se ênfase à atividade específica a ser 
desenvolvida pelo indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 

7.9. Aterro Sanitário de Pequeno Porte (ASPP) 

7.9.1. Caracterização da unidade 

A NBR ABNT 15849/2010 define Aterro Sanitário de Pequeno Porte como “aterro sanitário para 
disposição no solo de resíduos sólidos urbanos, até 20 t/dia ou menos, quando definido por 
legislação local, em que, considerados os condicionantes físicos locais, a concepção do 
sistema possa ser simplificada, adequando os sistemas de proteção ambiental sem prejuízo da 
minimização dos impactos ao meio ambiente e à saúde pública”. 

Observa-se que a referida Norma estabelece um limite para a quantidade de RSU recebidos 
para o ASPP. Isso é justificado em razão do objetivo da simplicidade operacional dessa 
unidade, que não deverá possuir as mesmas complexidades de um Aterro Sanitário 
convencional. 

Ressalta-se que todo e qualquer projeto de ASPP deverá, quando de sua elaboração, observar 
todas as normas e dispositivos legais pertinentes, principalmente a ABNT NBR 15.849/2010 e 
a Resolução CONAMA nº 404/2008 – que estabelece critérios e diretrizes para o licenciamento 
ambiental de aterro sanitário de pequeno porte de resíduos sólidos urbanos. 

Quando da elaboração dos projetos básicos e executivos dessas unidades, deverão ser 
estudadas e apresentadas alternativas de tratamento e disposição final que atendam que 
atendam às normas e legislações relacionadas aos resíduos perigosos, conforme estabelecido 
no Artigo 3º, § 3º da Resolução CONAMA nº 404/2008 que estabelece: 

Art. 3º. Nos aterros sanitários de pequeno porte abrangidos por esta Resolução é admitida a 
disposição final de resíduos sólidos domiciliares, de resíduos de serviços de limpeza urbana, de 
resíduos de serviços de saúde, bem como de resíduos sólidos provenientes de pequenos 
estabelecimentos comerciais, industriais e de prestação de serviços. 

(...) 

§ 3o Não podem ser dispostos nos aterros sanitários de que trata esta resolução os resíduos 
perigosos que, em função de suas características de inflamabilidade, corrosividade, reatividade, 
toxicidade, carcinogenicidade, teratogenicidade, mutagenicidade e perfurocortantes, apresentem risco 
à saúde pública e ao meio ambiente, bem como os resíduos da construção civil, os provenientes de 
atividades agrosilvopastoris, dos serviços de transportes, de mineração de serviço de saúde 
classificados na RDC Anvisa 306/2004 (Revogada pela RDC ANVISA 222/2018) e Resolução 
CONAMA n° 385/2005 com exigência de destinação especial. 

O ASPP, além da unidade do aterro sanitário propriamente dito, deverá contemplar uma 
unidade de compostagem (UCO) e um aterro de resíduos de construção e demolição (ARCD) 
dentro da mesma área, com toda a infraestrutura necessária à operação conjunta destas 
atividades. 
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A depender da proximidade do local de implantação do ASPP em relação aos centros urbanos, 
poderá ainda ser prevista uma Unidade de Triagem em seu interior, que será operada por 
catadores já atuantes na região. 

7.9.2. Premissas gerais para o dimensionamento 

Assim como para os aterros sanitários, muitos também são os critérios e parâmetros a serem 
utilizados para o dimensionamento de um ASPP. Estes são levantados, dentre outros, com 
base na geração de resíduos, topografia do terreno, nas condições geológicas e geotécnicas, 
escolha do método de aterramento dos resíduos, etc.  

Conforme Termo de Referência Técnico do Ministério das Cidades para a elaboração de 
projeto básico e executivo de projeto de Aterro Sanitário de Pequeno Porte (disponível em 
www.cidades.gov.br) tem-se as seguintes premissas básicas para o dimensionamento dessas 
unidades: 

 A massa específica aparente dos resíduos sólidos urbanos dispostos em Aterro 
Sanitário de Pequeno Porte deverá ser no máximo de 0,40 tonelada por metro cúbico 
(ton/m³); 

 Os ASPP podem ser concebidos para execução em valas ou trincheiras, mediante 
escavação do solo; execução em encosta, aproveitando desníveis existentes ou 
execução em área quando não for possível a escavação no terreno, depositando os 
resíduos, em camadas, sobre o solo existente. 

Os componentes da unidade a ser projetada deverão abranger, no mínimo, as seguintes 
estruturas: 

7.9.3. Células de resíduos  

A área destinada à recepção dos resíduos urbanos deverá possuir uma camada de 
impermeabilização que visa a proteção ambiental dos solos e águas subterrâneas com relação 
aos líquidos lixiviados, sendo esta composta por uma camada de argilo-mineral compactada, 
com espessura de 50 cm.  

7.9.4. Vala de Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) 

Para a disposição dos resíduos oriundos dos serviços de saúde, caso a opção seja por 
aterramento, deverá ser projetado um sistema de valas sépticas para o recebimento dos RSS. 
A vala séptica possuirá a base impermeabilizada com dupla camada de proteção, sendo a de 
fundo em argila compactada, com espessura de 50 cm, e a superior de manta de PEAD com 2 
mm, devendo esta ser coberta por uma camada mínima de 10 cm de solo, em razão dos riscos 
de furos oriundos dos materiais perfurocortantes dos RSS.  

As valas de RSS, assim como as de RSU, deverão ser projetadas de forma gradativa de 
abertura, de acordo com o avanço da vida útil do ASPP.  

A cobertura diária dos RSS será feita com uma camada de 20 cm de solo sem compactação. A 
cobertura final dos RSS será composta por uma camada de 10 cm de solo, seguida por uma 
manta PEAD de 2,00 mm. Por cima da manta será aplicada uma camada de 25 cm de solo 
argiloso e, por fim, mais uma camada de 20 cm de solo vegetal, para a composição vegetal 
com a plantação de gramíneas.   

7.9.5. Drenagem de líquidos lixiviados 

Com base no balanço hídrico da região e com as características de infiltração dos solos e 
resíduos, deverá ser estimado, para cada mês do período de um ano, a geração de líquidos 
lixiviados para cada uma das etapas do projeto (operação e encerramento). 

Deverá ser projetado um sistema de drenagem horizontal, no fundo das células, que conduzirá 
os líquidos lixiviados até a saída do ASPP, com base na Lei de Darcy e nas vazões máximas 
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estimadas. Este sistema deverá ser composto, preferencialmente, por tubos de drenagem 
envolvidos em material drenante (do tipo brita ou pedra de mão) oriundo de rochas regionais. 
Para este tipo de líquidos não é aconselhável o uso de material geotêxtil nos drenos, pois há a 
possibilidade de colmatação biológica. 

7.9.6. Tratamento dos líquidos lixiviados 

O sistema de tratamento de lixiviados deverá ser concebido e projetado para que o efluente 
final atenda aos padrões de lançamento em corpos hídricos determinados pelo órgão ambiental 
competente ou conforme a Resolução CONAMA nº 430/2011. Esse sistema será concebido 
para atender todas as necessidades da unidade, devendo ser considerados os aspectos 
característicos de lançamento, capacidade e tipos de utilização do corpo receptor, com 
indicação da vazão e características do efluente bruto quanto aos parâmetros mínimos exigidos 
na referida legislação, órgão ambiental, ou aqueles estabelecidos no Termo de Referência para 
os projetos básicos e executivos dessas unidades, que deverão ser elaborados pelo Governo 
do Estado de Rondônia. 

7.9.7. Drenagem de gases 

Trata-se de um sistema projetado para conduzir os gases gerados no maciço do aterro, pela 
decomposição anaeróbia da matéria orgânica, até a superfície do aterro. Deverá ser composto 
por tubos de drenagem com diâmetros superiores a 150 mm, envoltos por material drenante, 
do tipo brita ou rachão, oriundo de rochas regionais. Cada dreno deverá ser dimensionado para 
atuar em um raio de no máximo 25 m e deverá ser executado interligando-se este com o 
sistema de drenagem de líquidos, a partir da base do aterro, sendo que no seu ponto de 
contato com a atmosfera deverá ser projetado um queimador metálico de gases. Para este tipo 
de sistema não é aconselhável o uso de material geotêxtil nos drenos, pois há a possibilidade 
de colmatação biológica. 

7.9.8. Drenagem pluvial 

Esse sistema deverá ser projetado para coletar e conduzir as águas pluviais até os sistemas 
naturais hídricos ou galerias pluviais. Deverá ser composto por canais escavados no solo, 
canaletas de concreto, tubulações de concreto ou PVC, galerias, bueiros e dissipadores de 
energia. Poderá ser utilizado o método racional para o dimensionamento das unidades para a 
chuva de projeto de 10 anos de tempo de retorno. 

7.9.9. Operação de espalhamento e compactação dos resíduos 

Deverá ser previsto o tipo de equipamento e a sua forma de utilização para alcançar a 
compactação máxima do maciço de resíduos para atingir ou superar a densidade de 0,40 
toneladas por metro cúbico. Este tipo de aterro poderá ser operado e compactado com ou sem 
o uso de equipamentos agrícolas. No entanto os elementos de projeto deverão ser compatíveis 
com a técnica utilizada. 

7.9.10. Cobertura dos resíduos 

O balanço de massa para a determinação dos quantitativos e definição da origem e 
características dos materiais que serão utilizados para a cobertura diária dos resíduos sólidos 
no ASPP deverão estar detalhados no projeto básico da unidade. Para este tipo de serviço 
poderão ser utilizados solos locais e, preferencialmente, deve haver o aproveitamento dos 
resíduos de construção e demolição (RCD) de classe A, de acordo com a Resolução CONAMA 
nº 307/2002. 

7.9.11. Compostagem de Resíduos 

Deverá ser prevista para a área do ASPP uma unidade para a compostagem da matéria 
orgânica. Essa unidade deverá ser projetada conforme parâmetros e critérios sugeridos 
anteriormente neste relatório.  

7.9.12. Aterro de RCD (ARCD) 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

 95        95 

Deverá ser previsto dentro do ASPP uma área para o recebimento, tratamento e disposição de 
resíduos de construção e demolição e volumosos. 

7.9.13. Infraestrutura 

7.9.13.1. Acessos internos e externos 

O sistema de acessos deverá ser projetado para permitir o fluxo de veículos leves e pesados 
nas diversas frentes de serviços e em qualquer condição meteorológica. 

7.9.13.2. Abastecimento de água 

Por encontrar-se afastado de áreas urbanizadas, normalmente o local de implantação do ASPP 
não possui rede de abastecimento de água. A forma de abastecimento e armazenamento de 
água da unidade deverá ser contemplada e devidamente dimensionada, considerando todos os 
usos e a regularidade de seu fornecimento. Seja através de abastecimento via caminhão-pipa, 
captação em recurso hídrico superficial ou subterrâneo, essa definição deverá estar 
devidamente prevista e dimensionada nos projetos básicos e executivos da unidade. 

7.9.13.3. Demanda Elétrica 

O fornecimento de energia elétrica da unidade será através da concessionária de energia local, 
devendo o projeto elétrico ser devidamente apresentado na etapa da elaboração do projeto 
executivo. 

7.9.13.4. Infraestrutura de apoio e pesagem dos veículos 

A unidade deverá ser projetada prevendo o cercamento total da área, placas de identificação, 
um escritório administrativo, vestiário, sanitários (masculino e feminino), e guarita para o 
controle do acesso ao aterro e pesagem dos veículos. 

O cercamento de todo o perímetro do aterro sanitário poderá ser feito com mourões de 
concreto composto por 11 fios de arame farpado, sendo esta cerca necessária para impedir o 
acesso de pessoas e pequenos animais na área da unidade. Além disso, o ASPP deverá 
possuir uma cerca viva em todo o seu perímetro. 

A pesagem dos veículos se dará em uma balança eletrônica rodoviária com capacidade de 10 
toneladas. 

7.9.14. Descrição de máquinas e veículos 

O ASPP visa o baixo custo e simplicidade operacional. Posto isto, os equipamentos e 
maquinários nele existentes, não guardam a complexidade daqueles previstos para o Aterro 
Sanitário (AS) e, inclusive, poderão operar por turnos de trabalho ao longo da jornada diária de 
operação. A depender dos critérios estabelecidos no projeto básico dessa unidade, poderão, 
inclusive, ser previstos equipamentos manuais para a sua operacionalização.  

Apresenta-se a seguir sugestões dos veículos e equipamentos que poderão ser utilizados: 

 Um trator pá-carregadeira, sobre rodas; 

 Triturador de galhos; 

 Triturador de RCD’s Classe A; 

 Rolo compactador manual. 

As especificações técnicas dos equipamentos e ferramentas necessários para a operação do 
aterro deverão estar devidamente apresentadas quando da elaboração dos projetos básicos e 
executivos da unidade. 

7.9.15. Plano de monitoramento ambiental 
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Os planos de monitoramento e controle ambientais da unidade poderão ser os mesmos 
descritos anteriormente para o Aterro Sanitário, salvo justificativa técnica que o inviabilize. 

7.9.16. Treinamento 

Os responsáveis pelo ASPP devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo 
pelo menos: 

a) a forma de operação do aterro, dando-se ênfase à atividade específica a ser 
desenvolvida pelo indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 

7.10. Aterros de Resíduos da Construção e Demolição (ARCD) Classe A 

De acordo com ABNT NBR 15.113/2014, resíduos da construção civil são assim definidos: 
“Resíduos 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”. 

A Resolução CONAMA nº 307/2002, estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a 
gestão dos resíduos da construção civil. Esta define que Aterro de RCD é: “a área 
tecnicamente adequada onde serão empregadas técnicas de destinação de resíduos da 
construção civil classe A no solo, visando a reservação de materiais segregados de forma a 
possibilitar seu uso futuro ou futura utilização da área, utilizando princípios de engenharia para 
confiná-los ao menor volume possível, sem causar danos à saúde pública e ao meio ambiente 
e devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente”. 

A correta concepção dessas instalações, principalmente no que diz respeito ao seu adequado 
posicionamento na malha urbana e ao adequado dimensionamento dos espaços a serem 
utilizados, são de fundamental importância para que os resíduos desta natureza que estão sob 
responsabilidade pública tenham sua gestão corretamente solucionada. 

7.10.1. Critérios para localização 

A escolha do local para a implantação de um Aterro de Resíduos da Construção civil e 
Demolição (ARCD) deve ser feita de forma que: 

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

b) a aceitação da instalação pela população seja maximizada; 

c) esteja de acordo com a legislação de uso do solo e com a legislação ambiental. 

Para a avaliação da adequabilidade de um local a estes critérios, os seguintes aspectos devem 
ser observados: 

a) geologia e tipos de solos existentes; 

b) hidrologia; 

c) passivo ambiental; 

d) vegetação; 

e) vias de acesso; 

f) área e volume disponíveis e vida útil; 

g) distância de núcleos populacionais. 
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7.10.2. Estruturas e concepção geral 

As instalações propostas deverão ser concebidas e dimensionadas para a recepção 
diferenciada de resíduos da construção civil e resíduos volumosos, previamente segregados 
em suas fontes geradoras e entregues pelos próprios geradores ou transportadores por eles 
contratados. 

Durante a concepção do projeto de um ARCD, no dimensionamento dos espaços que irão 
compor esta unidade e na definição de suas inter-relações, deverão ser fundamentalmente 
consideradas as etapas básicas do manejo desses resíduos, a saber: 

 Área operacional para resíduos de construção e resíduos volumosos: 

o Recebimento e encaminhamento dos resíduos de construção e volumosos para 
as áreas de acondicionamento diferenciado – baias e caçambas; 

o Acondicionamento temporário dos resíduos; 

o Expedição dos resíduos pesados, acondicionados em caçambas estacionárias; 

o Expedição dos resíduos leves, acondicionados em baias; 

o Expedição das podas. 

 Área operacional para resíduos domiciliares secos da coleta seletiva; 

o Recebimento dos resíduos domiciliares secos recicláveis coletados no entorno; 

o Acondicionamento temporário dos resíduos nas baias específicas; 

o Expedição dos resíduos acondicionados em “big bags”. 

7.10.3. Triagem dos resíduos recebidos 

Os resíduos recebidos devem ser previamente triados, na fonte geradora, em áreas de 
transbordo e triagem ou em área de triagem estabelecida no próprio aterro, de modo que nele 
sejam dispostos apenas os resíduos de construção civil classe A ou resíduos inertes. 

Os resíduos de construção civil das classes B (recicláveis), C (sem tecnologias de 
reaproveitamento) ou D (perigosos) devem ser encaminhados à destinação adequada. Os 
resíduos classificados como classe D devem ser armazenados temporariamente para que 
fiquem protegidos de intempéries. 

7.10.4. Disposição segregada de resíduos 

Os resíduos devem ser dispostos em camadas sobrepostas e não será permitido o despejo 
pela linha de topo. Em áreas de reservação, em conformidade com o plano de reservação, a 
disposição dos resíduos deve ser feita de forma segregada, de modo a viabilizar a reutilização 
ou reciclagem futura. 

Devem ser segregados os solos, os resíduos de concreto e alvenaria, os resíduos de 
pavimentos viários asfálticos e os resíduos inertes. Pode ser ainda adotada a segregação por 
subtipos. 

7.10.5. Infraestrutura 

A infraestrutura administrativa e de apoio operacional deverá ser constituída de: 

• Área administrativa; 

• Instalação sanitária; 

• Instalação de apoio aos veículos com tração animal. 
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Na concepção da instalação deverá ser considerado que grande parte dos resíduos recebidos 
são previamente segregados nas fontes geradoras e assim deverão ser mantidos, até o 
momento de sua expedição para a correta destinação – seja para reutilização, reciclagem ou 
destinação final. 

7.10.6. Acessos, isolamento e sinalização 

Um aterro que receba resíduos da construção civil deve possuir: 

a) acessos internos e externos protegidos, executados e mantidos de maneira a permitir sua 
utilização sob quaisquer condições climáticas; 

b) cercamento no perímetro da área em operação, construído de forma a impedir o acesso de 
pessoas estranhas e animais; 

c) portão junto ao qual seja estabelecida uma forma de controle de acesso ao local; 

d) sinalização na(s) entrada(s) e na(s) cerca(s) que identifique(m) o empreendimento; 

e) anteparo para proteção quanto aos aspectos relativos à vizinhança, ventos dominantes e 
estética, como, por exemplo, cerca viva arbustiva ou arbórea no perímetro da instalação; 

f) faixa de proteção interna ao perímetro, com largura justificada em projeto. 

7.10.7. Iluminação e energia 

O local do aterro deve dispor de iluminação e energia que permitam uma ação de emergência, 
a qualquer tempo, e o uso imediato dos diversos equipamentos (bombas, compressores etc.). 

7.10.8. Comunicação 

O local deve possuir sistema de comunicação para utilização em ações de emergência. 

7.10.9. Análise de resíduos 

Nenhum resíduo pode ser disposto no aterro sem que seja conhecida sua procedência e 
composição. 

7.10.10. Treinamento 

Os responsáveis pelo ARCD devem fornecer treinamento adequado aos operadores, incluindo 
pelo menos: 

a) a forma de operação do aterro, dando-se ênfase à atividade específica a ser 
desenvolvida pelo indivíduo; 

b) os procedimentos a serem adotados em casos de emergência. 

7.10.11. Proteção das águas subterrâneas e superficiais 

O ARCD deve prever sistema de monitoramento das águas subterrâneas, no aquífero mais 
próximo à superfície, podendo esse sistema ser dispensado, a critério do órgão ambiental 
competente, em função da condição hidrogeológica local.  

7.10.11.1. Padrões de proteção das águas subterrâneas 

O ARCD não deve comprometer a qualidade das águas subterrâneas, as quais, na área de 
influência do aterro, devem atender aos padrões de potabilidade estabelecidos na legislação. 
Nos casos em que a água subterrânea na área de influência do aterro apresentar inicialmente 
qualquer um dos parâmetros listados na legislação, em concentrações superiores aos limites 
recomendados, o órgão ambiental competente poderá estabelecer padrões para cada caso, 
levando em conta: 

a) a concentração do constituinte; 
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b) os usos atuais e futuros do aquífero. 

Caso os padrões estabelecidos sejam excedidos, o operador da instalação deve recuperar a 
qualidade do aquífero contaminado. Para tanto, deverá apresentar um Plano de Recuperação 
da área contaminada ao órgão ambiental competente, plano este que após ser aprovado 
deverá ser implementado. 

7.10.11.2. Padrões de proteção das águas superficiais 

Devem ser previstas medidas para a proteção das águas superficiais respeitando-se faixas de 
proteção de corpos de água e prevendo-se a implantação de sistemas de drenagem 
compatíveis com a macrodrenagem local e capazes de suportar chuva com períodos de 
recorrência de cinco anos. Tais sistemas de drenagem devem impedir: 

a) o acesso, no aterro, de águas precipitadas no entorno; 

b) o carreamento de material sólido para fora da área do aterro. 

7.11. Resíduos perigosos 

7.11.1. Resíduos de Serviços de Saúde 

De acordo com a Resolução CONAMA nº 358/2005 que dispõe sobre o tratamento e a 
disposição final dos Resíduos dos Serviços de Saúde (RSS) e dá outras providências, de uma 
forma geral, os resíduos perigosos devem ser submetidos a processos de tratamento em 
equipamento que promova inativação microbiana e devem ser encaminhados para aterro 
sanitário licenciado ou local devidamente licenciado para disposição final de resíduos dos 
serviços de saúde. O processo de tratamento modifica as características físicas, químicas e 
biológicas dos RSS, deixando-os nos limites aceitáveis pelas normas ambientais (SCHNEIDER 
et al., 2004). 

Portanto, após o tratamento térmico e a eliminação do caráter infeccioso dos RSS estes 
poderão ser dispostos em aterros sanitários de RSU. 

Muitos são os tipos de tratamento para os RSS, sendo os principais: 

• Esterilização a vapor (autoclaves); 

• Esterilização a seco ou inativação térmica; 

• Esterilização por radiações ionizantes; 

• Esterilização por gases; 

• Esterilização por micro-ondas; 

• Esterilização por plasma: 

• Desinfecção química; 

• Desinfecção química/ mecânica; 

• Incineração.  

Atualmente o Estado de Rondônia já conta com instalações particulares de tratamento térmico 
de resíduos, sendo estes localizados nos municípios de Porto Velho, Ariquemes, Ji-Paraná, 
Cacoal, Rolim de Moura e Vilhena. Essas informações foram obtidas no Plano Estadual de 
Recursos Hídricos de Rondônia.  

Cabe salientar que a Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS, 2010) estabelece em seu 
Artigo 20, que compete aos estabelecimentos de serviços de saúde a elaboração de seus 
respectivos planos de gerenciamento, sendo estes os responsáveis pelo tratamento, 
destinação e disposição ambientalmente adequada de seus resíduos.  
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Contudo, a Lei supramencionada não traz referências ao tratamento a ser dado aos diversos 
tipos de resíduos com características diferentes daqueles classificados como resíduos urbanos, 
conforme estabelecido em seu Artigo 13. Ou seja, a PNRS (2010) não orienta ou estabelece 
diretrizes para aqueles resíduos que, devido às suas características e classificação, não podem 
ser encaminhados para Aterros Sanitários (AS), sendo esta a única unidade citada na Lei nº 
12.305/2010 como disposição final ambientalmente adequada para os resíduos sólidos 
urbanos, conforme disposto no Artigo 3°, inciso VIII. 

Ou seja, o tratamento de resíduos de saúde (ou outros classificados como perigosos) via 
processos térmicos (incineração, autoclave, carbonização, pirólise etc.) não são unidades 
públicas de gerenciamento de resíduos previstos no âmbito do PNRS, ou mesmo no Termo de 
Referência do Ministério das Cidades para a Elaboração de Planos Estaduais de Resíduos 
Sólidos e, portanto, não serão concebidas no contexto deste relatório. 

Portanto, fica aqui registrado a obrigatoriedade do cumprimento dos dispositivos legais 
pertinentes por todos aqueles estabelecimentos geradores de resíduos de serviços de saúde, 
sejam públicos ou privados, para o seu adequado gerenciamento conforme disposto, dentre 
outros, na Resolução CONAMA nº 358/2005, RDC ANVISA nº 222/2018 e Lei Estadual nº 592 
de 05 de outubro de 1994 – que dispõe sobre os resíduos sólidos provenientes dos resíduos de 
serviços de saúde, e dá outras providências. 

7.11.2. Resíduos industriais e outros tipos de resíduos perigosos 

Assim como mencionado no item anterior sobre os resíduos de serviços de saúde, a PNRS 
(2010) estabelece que os geradores de resíduos perigosos e outros tipos de resíduos (resíduos 
industriais, agrossilvopastoris, serviços de transporte, mineração etc.) são os responsáveis pelo 
seu tratamento, destinação e disposição ambientalmente adequada. Portanto, compete aos 
geradores desses resíduos a busca para o seu adequado gerenciamento, com a prévia 
autorização e anuência do órgão ambiental competente. 

7.11.3. Aterro de Resíduos Industriais  

Nas indústrias são gerados resíduos Classe I (perigosos) e Classe II (não perigosos) 
dependendo da tipologia industrial, dos processos adotados e produtos fabricados. Assim, do 
ponto de vista de disposição de resíduos e rejeitos industriais, há os aterros de resíduos 
industriais não perigosos e perigosos.  

Os aterros de resíduos industriais não perigosos são regidos pela ABNT nº 13.896/1997 e 
devem seguir os mesmos requisitos de projeto, implantação e operação dos aterros sanitários 
de RSU. 

O Aterro de Resíduos Industriais Perigosos (ARIP) deve ser projetado de acordo com a ABNT 
nº 10.157/1987. Porém, levando em conta que a Norma foi publicada há mais de duas décadas 
e as tecnologias de proteção ambiental evoluíram neste período, especialmente o uso de 
materiais geossintéticos nos aterros de rejeitos, critérios mais restritivos poderão ser adotados 
pelo órgão ambiental estadual nos processos de licenciamento ambiental.  

As estruturas dos aterros de resíduos perigosos são as mesmas de aterros sanitários, 
entretanto, os sistemas de proteção ambiental são mais eficientes, em função da natureza dos 
resíduos. Assim, podem ser utilizados, por exemplo, sistemas de cobertura móvel ou fixo para 
evitar qualquer contato de águas pluviais com os resíduos ou um sistema de 
impermeabilização contendo mais de uma camada de geomembrana e argila, para maximizar a 
proteção do solo e subsolo.  

Os critérios locacionais, de implantação, operação e encerramento dos ARIP são muito 
similares aos dos aterros sanitários (AS) para RSU. Para não repetir informações, serão 
incluídos a seguir apenas os requisitos de proteção ambiental e operacionais mais restritivos 
para os aterros de resíduos industriais perigosos. 

7.11.3.1. Requisitos de proteção ambiental 
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No sistema artificial de impermeabilização inferior, deve ser obrigatoriamente previsto no 
projeto um sistema de testemunho da eficiência e estanqueidade da impermeabilização. Esse 
sistema deve ser projetado, instalado e operado de forma a dar vazão a todo o fluxo de líquido 
percolado que porventura ocorra em caso de ruptura ou má colocação da impermeabilização, e 
deve conter um aparato capaz de acumular esse líquido por tempo suficiente que permita a 
completa restauração da impermeabilização. Além disso, esse sistema deve ser projetado de 
tal forma que permita a retirada do líquido antes deste atingir o lençol freático. 

No caso da utilização de argila como material impermeabilizante, são necessários ainda: 

 Ensaios e caracterizações geotécnicas detalhadas;  

 Espessura total da impermeabilização; 

 Espessura máxima de cada camada para compactação; 

 Proteção da capa impermeável, no caso em que esta ficar exposta às intempéries por 
um longo período de tempo. 

A camada de impermeabilização deve ser construída com materiais de propriedades químicas 
compatíveis com o resíduo, com suficiente espessura e resistência de modo a evitar rupturas 
devido a pressões hidrostáticas e hidrogeológicas, contato físico com o líquido percolado ou 
resíduo, condições climáticas, tensões da instalação da impermeabilização e aquelas 
originárias da operação diária. 

7.11.3.2. Operação do Aterro de Resíduos Industriais Perigosos 

A seguir serão apresentadas as diretrizes das normas da ABNT referentes à operação de 
aterros de resíduos industriais perigosos. 

 Registro e caraterização dos resíduos 

Na operação do ARIP deverá ser elaborado um sistema de registro de operação com as 
informações sobre a quantidade dos resíduos recebidos, o gerador desses resíduos, as 
análises feitas e o local de disposição dentro da área do aterro. 

Deverá ser apresentada a caracterização qualitativa e quantitativa de cada resíduo, indicando 
as seguintes informações. 

 Origem: em que etapa do processamento industrial ou do tratamento dos efluentes o 
resíduo foi gerado; 

 Nome químico ou vulgar, juntamente com a fórmula química dos constituintes desse 
resíduo ou das substâncias que lhe deram origem. A comprovação da composição 
(através de análise química ou ensaios) deve ser fornecida quando for solicitada pelos 
órgãos ambientais; 

 Estado físico e a densidade de cada resíduo; 

 Quantidade diária e/ou mensal e a frequência de produção dos resíduos; 

 Quantidade diária e/ou mensal de seus constituintes. 

Desta forma é obrigatório que no ARIP haja um laboratório para análises expeditas. Devem ser 
apresentados os resultados de ensaios de lixiviação dos resíduos, quando solicitados pelos 
órgãos de fiscalização. 

 Acondicionamento e estocagem dos resíduos no ARIP 

Deve ser apresentada a forma de acondicionamento dos resíduos para estocagem, transporte 
e/ou disposição. Nos casos em que for prevista a estocagem dos resíduos por determinado 
período até sua disposição no aterro, devem ser indicados o período de estocagem e o local, 
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bem como as medidas de segurança a serem tomadas, tais como isolamento da área de 
estocagem, cobertura dos resíduos e outras. O período de estocagem de resíduos deve ser 
inferior a 90 dias. 

Devem ser apresentadas a forma em que os resíduos são transportados e dispostos no aterro, 
a frequência e as quantidades a serem dispostas de cada vez, bem como a sequência de 
operações de preenchimento do aterro. Devem também ser indicadas as espessuras das 
camadas de resíduos e de cobertura, bem como dos taludes formados na disposição dos 
resíduos. 

Antes da disposição é necessário indicar se o resíduo, quando manipulado na instalação, 
apresenta incompatibilidade que possa provocar efeitos indesejáveis, tais como fogo, liberação 
de gases tóxicos ou que possa facilitar a lixiviação de substâncias tóxicas. Nestes casos, a 
disposição deverá prever a segregação dos resíduos com estas características de 
incompatibilidade. 

Resguardadas as premissas acima mencionadas, as demais estruturas operacionais e de 
apoio são similares àquelas elencadas anteriormente para a unidade de Aterro Sanitário de 
RSU. 

7.12. Outros tipos de unidades de gerenciamento e tratamento de resíduos 

Conforme previsto no Artigo 8º, inciso VI da PNRS (2010), um dos instrumentos dessa Lei é a 
cooperação técnica e a parceria público-privada para o desenvolvimento de pesquisas e 
processos de tecnologia para reciclagem, reutilização, tratamento e disposição final 
ambientalmente adequada de resíduos. Portanto, geradores públicos de RSS e RSI deverão 
buscar alternativas junto à iniciativa privada para o tratamento e disposição final dos mesmos.  

Deve-se ressaltar que, independentemente de qual tecnologia adotada para a destinação, 
tratamento e disposição final, as práticas para um gerenciamento adequado e eficiente dos 
resíduos sólidos passam, obrigatoriamente, pelas etapas definidas no Artigo 7º, incido II, da Lei 
nº 12.305/2010, quais sejam: não geração, redução, reutilização, reciclagem e tratamento dos 
resíduos sólidos, bem como disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos.  

Observa-se que até o tratamento e disposição final adequada dos resíduos, quatro são as 
etapas prioritárias a serem implementadas pelo estado de Rondônia no âmbito de seu PERS. 
Etapas essas que, para serem implementadas com êxito, necessitam de um amplo conjunto de 
programas, planos e ações de conscientização e educação ambiental da população, sem os 
quais não será possível alcançar uma gestão satisfatória no contexto dos objetivos da PNRS 
de 2010. 

7.12.1. Uma abordagem sobre o tratamento térmico dos RSU 

Muito se tem especulado sobre o tratamento térmico de resíduos sólidos urbanos; que é o 
tratamento por processos que utilizam o calor como forma de recuperar, separar ou neutralizar 
determinadas substâncias presentes nos resíduos, ou reduzir massa e volume, ou produzir 
energia térmica, elétrica ou mecânica (FEAM, 2012).  

Esta já é uma prática muito utilizada em países de mais desenvolvidos e muitas são as 
tecnologias que viabilizam essa possibilidade, sendo os processos mais comumente utilizados 
assim denominados: 

 Incineração, 

 Pirólise; 

 Gaseificação; 

 Carbonização; 

 Plasma; 
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De acordo com FEAM (2012), o aproveitamento energético de RSU, desde que utilize rotas 
tecnológicas apropriadas e devidamente analisadas quanto aos riscos de implementação, é 
uma alternativa ambientalmente correta de tratamento desses resíduos e uma oportunidade de 
negócios. Entretanto, sua viabilidade econômica depende, além do balanço entre receitas e 
despesas, de um adequado modelo de negócios com a(s) prefeitura(s) municipal(is) para 
garantia na obtenção desses resíduos. 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010) estabelece em seu Artigo 9º, § 1º 
que: “Poderão ser utilizadas tecnologias visando à recuperação energética dos resíduos 
sólidos urbanos, desde que tenha sido comprovada sua viabilidade técnica e ambiental e com 
a implantação de programa de monitoramento de emissão de gases tóxicos aprovado pelo 
órgão ambiental”.  

Porém, apesar das vantagens associadas ao processo térmico de tratamento de resíduos 
sólidos urbanos, tais como recuperação de calor dos resíduos para geração de energia e 
redução considerável do volume de RSU, tal processo apresenta numerosas desvantagens, 
incluindo produção de grandes volumes de gases de combustão, fluxo de resíduos perigosos 
associados com as cinzas produzidas durante o tratamento térmico e uma baixa imagem 
pública (FEAM, 2012). Além disso, tem contra si os elevados custos operacionais e de 
investimentos, tanto nas instalações de usinas, como em outras instalações de proteção 
ambiental, que são imprescindíveis. 

Ou seja, em locais onde existam áreas disponíveis para a implantação de aterros sanitários e 
que possuam baixa densidade populacional por unidade de área municipal, chega a ser 
incoerente falar-se de tratamento térmico de RSU em detrimento da utilização de aterro 
sanitário para a disposição final destes resíduos. Os elevadíssimos custos de implantação e 
operacionalização de um processo de tratamento térmico, considerando o tratamento de todo o 
volume de RSU gerado em um ou mais municípios, são muito superiores se comparados aos 
aterros sanitários (PEDROZA, 2011). Ainda pode ser citada a elevada complexidade 
operacional, necessitando de mão de obra extremamente qualificada e os riscos de falhas nos 
processos ou quebras de equipamentos e outros fatores que podem afetar a operação desse 
tipo de unidade. 

Por fim, cabe mencionar que qualquer processo térmico de tratamento de resíduos, além da 
elevada geração de gases, muitos dos quais tóxicos e altamente poluentes, necessita de um 
complexo sistema de tratamento destes gases, gerando ainda outros tipos de resíduos, como 
as cinzas, que deverão de ser dispostos de maneira ambientalmente adequada. Ou seja, 
mesmo que o tratamento térmico reduza consideravelmente o volume e a massa dos resíduos, 
ainda assim será necessária a implantação de uma unidade de disposição final para o 
recebimento dos resíduos deste processo.  

De acordo com Pedroza (2017), atualmente no Brasil a situação da incineração para 
tratamento dos RSU é polêmica uma vez que esta é somente utilizada para resolver a questão 
da disposição final de resíduos perigosos e parte dos resíduos hospitalares.  

Conforme previsto na PNRS de 2010, a unidade estabelecida para a disposição final ambiental 
adequada de RSU é o Aterro Sanitário, e esta deve ser priorizada. Por outro lado, esta lei 
também estabelece a possibilidade de parcerias público-privadas para a destinação, 
tratamento e disposição final de resíduos sólidos. Diante disso, ao se optar por outras técnicas 
como o tratamento térmico de RSU, caberá ao Governo do Estado de Rondônia a proposição 
das diretrizes para a sua viabilização. 
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ANEXO 1 – MAPA COM A DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS DOS MUNICÍPIOS NO 
ESTADO DE RONDÔNIA 
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ANEXO 2 – MODELO DE MATRIZ PARA SELEÇÃO DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE 
UNIDADE DE DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS 
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Matriz para seleção de glebas potencialmente utilizáveis unidade de disposição final de rejeitos 

Município Pesquisado 

Código IBGE: ____     Nome: ___ 

TÉCNICOS-FINACEIROS / AMBIENTAIS 
PONTUAÇÃO 

BÁSICA 
Peso* 

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA 

Gleba nº. 1  
Gleba nº. 

2  
Gleba nº. 

3  

Localização   
 

      

no território do município 5 
4    

fora do município(1) 1 

Área disponível / utilizável   
 

   

acima de 60 hectares 5 

5    entre 50 e 60 hectares 3 

menos de 50 hectares 1 

Uso da terra   
 

   

Zona urbana (até 2 Km da cidade) 0 

5    Área suburbana (entre 2 a 5 Km da cidade) 2 

área rural (acima de 5 Km da cidade) 5 

Estado de degradação   
 

   

área preservada 0 

4    

estágio médio/avançado de regeneração 1 

estágio baixo de regeneração 3 

naturalmente degradada² 5 

artificialmente degradada (disposição de 
lixo/bota-fora)³ 

10 

Direção dos ventos   
 

   

do aterro para a cidade 0 
3    

da cidade para o aterro 5 

Custo presumível de desapropriação   
 

   

elevado 1 

1    
médio 3 

baixo 5 

sem custo para o município 10 

Evidências de lençol freático superficial   
 

   

Existentes 1 
5    

Inexistentes 5 

Vias de acesso à gleba   
 

   

pavimentação asfáltica 10 

4    

pavimentação primária (com possibilidade de 
uso permanente) 

5 

não pavimentada 1 

Inexistente 0 

Conformação topográfica   
 

   

favorável(4) 10 

3    razoável(4) 5 

desfavorável(4) 1 

Distância em relação ao centro de massa da 
coleta 

  
 

   

menor que 10 km 10 

5    entre 10 e 15 km 5 

maior que 15 km 0 

Infra-estrutura acessível   
 

   

rede de energia elétrica 1 

2    abastecimento de água(5) 2 

Inexistente 0 

Disponibilidade de jazidas de material de 
empréstimo 

  
 

   

na gleba, em volume suficiente(7) 10 

5    

na gleba, em volume insuficiente(7) 5 

a menos de 5 km 3 

entre 5 km e 10 km 1 

superior a 10 km / indisponível 0 

Existência de mananciais naturais na área de 
influência do aterro 

  
 

   

Inexistente 10 
4    

existente(s), sem uso humano e/ou por 5 



PLANO ESTADUAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS DE RONDÔNIA – PERS/RO 

 112        112 

Matriz para seleção de glebas potencialmente utilizáveis unidade de disposição final de rejeitos 

Município Pesquisado 

Código IBGE: ____     Nome: ___ 

TÉCNICOS-FINACEIROS / AMBIENTAIS 
PONTUAÇÃO 

BÁSICA 
Peso* 

PONTUAÇÃO ATRIBUÍDA 

Gleba nº. 1  
Gleba nº. 

2  
Gleba nº. 

3  

animais domésticos(8) 

existente(s), com uso humano e/ou por 
animais domésticos restrito(9) 

1 

existente(s), com uso humano e/ou por 
animais domésticos amplo(10) 

0 

Cobertura vegetal natural, na gleba e entorno   
 

   

campo ralo, na gleba e no entorno 10 

3    
capoeira rala, na gleba e no entorno 5 

capoeira grossa, na gleba e no entorno 3 

mata densa, na gleba e no entorno 0 

Existência de aglomerados populacionais no 
entorno 

  
 

   

inexistentes (num raio de 5 km) 10 

5    
existentes, entre 2 km e 5 km 5 

existentes, entre 500 m e 2 km 1 

existentes, a menos de 500 m 0 

Visibilidade da gleba(11)   
 

   

gleba naturalmente protegida(12) 5 

3    
gleba parcialmente visível 3 

visão ampla, de passagem(13) 2 

visão ampla e permanente(14) 1 

TOTAIS      

* - A pontuação atribuída a cada parâmetro varia de 1 a 10, sendo a maior pontuação dada àquele considerado mais 
favorável para a implantação do projeto 
** - Peso atribuído em função da relevância do parâmetro para a seleção da gleba. 1 - muito baixa; 2 - baixa; 3 - 
média; 4 - alta e 5 - muito alta.  
(1) Refere-se a glebas que, embora situadas no território de municípios vizinhos, possam ser utilizadas para 
instalação do aterro sanitário (com autorização formal do Executivo e do Legislativo do Município em que se localiza 
a gleba) 
(2) Voçorocas (naturais, ou indiretamente induzidas por ação antrópica), etc.  
(3) Pela ação mineradora, ou durante a implantação de rodovias, ferrovias, barragens, etc.  
(4) Refere-se à capacidade volumétrica aparente e à maior ou menor facilidade para implantação do aterro e sua 
infraestrutura essencial, inclusive vias de acesso internas à frente de serviço 
(5) A partir de rede adutora ou de captação em manancial existente e acessível no entorno 
(7) Durante a vida útil estimada do aterro. 
(8) A jusante, a menos de 2km 
(9) A jusante, a mais de 500m e em propriedades rurais esparsas 
(10) Manancial de abastecimento a aglomerados urbanos, a jusante. Mesmo que intermitente. 
(11) A partir de locais de uso público  
(12) Por acidentes topográficos e/ou maciços arbóreos densos e permanentes  
(13) A partir de rodovias, em trechos a montante da parcela a ser efetivamente utilizada  
(14) A partir de aglomerados urbanos situados a montante da parcela a ser efetivamente utilizada. 
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ANEXO 3 – MAPAS DE LOCALIZAÇÃO DAS MACROÁREAS POTENCIAIS PARA 
IMPLANTAÇÃO DAS UNIDADES DE DISPOSIÇÃO FINAL DE REJEITOS 
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