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RESUMO 

A construção do aterro sanitário de Campo Grande denominado de ERIGUAÇU, 

será apresentado como projeto de intervenção, com um volume aproximado de 

13.000.000 toneladas. Em Campo Grande, a geração de resíduos sólidos 

domiciliares/comerciais é em média de 0,84 kg/hab/dia e mais 0,038 kg/hab/dia 

de resíduos de varrição, limpeza de vias (dados somente da CG Solurb) com 

uma população de 786.797 habitantes conforme o censo demográfico do IBGE 

de 2010. Esses dados demonstrar a necessidade de construir um aterro 

sanitário, para destinação adequada dos rejeitos, a fim de atender a demanda 

da política nacional de resíduos sólidos. O projeto de intervenção foi detalhado 

nas fases e custos de implantação e operação do aterro sanitário para um 

horizonte de 25 anos, sua relação com os recursos hídricos está além da 

obstrução dos canais de drenagem da qualidade ambiental das bacias 

hidrográficas urbanas e sim promovendo o equilíbrio no sistema ambiental 

urbano. 

 

Palavra-chave: Recursos Hídricos, Saneamento, Rejeitos, Drenagem 
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ABSTRACT 

The construction of the landfill Campo Grande called ERIGUAÇU will be 

presented as an intervention project, with a volume of approximately 13 million 

tons. In Campo Grande, the generation of household / commercial waste is on 

average 0.84 kg / person / day and over 0.038 kg / person / day sweeping waste, 

the process of cleaning (data only from CG Solurb) with a population of 786,797 

inhabitants according to the IBGE census of 2010. These data demonstrate the 

need to build a landfill for proper disposal of waste in order to meet the demand 

of the national solid waste policy. The intervention project was detailed in phases 

and implementation costs and operation of the landfill to a horizon of 25 years, 

their relationship to water resources is beyond the blockage of drainage channels 

of the environmental quality of urban watersheds but promoting balance in urban 

environmental system. 

 

Keyword: Water Resources, Sanitation, Waste, Drainage 
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1. JUSTIFICATIVA 

Atualmente os resíduos sólidos são considerados um dos maiores 

problemas dentro do saneamento básico, quando falamos em sua destinação 

adequada, em 2007 a Lei 11.445/07, instituiu a Política Nacional de Saneamento 

Básico (BRASIL, 2007) e em 2010, depois da tramitação no Congresso e no 

Senado por mais de 20 anos surgiu a Lei 12.305/10, que estabelece a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (BRASIL, 2010). 

A partir desse marco legal, os municípios devem cumprir o que está 

previsto como, os planos diretores, propondo soluções para o saneamento 

básico nos quatro eixos, sistema de abastecimento de água, sistema de 

esgotamento sanitário, manejo e drenagem de águas pluviais e resíduos sólidos 

(Brasil, 2007), 

Campo Grande, capital do estado de Mato Grosso do Sul com uma 

população estimada de 853.622 para 2015 (IBGE, 2016), distribuída em uma 

área urbana de 35.903,53 ha (CAMPO GRANDE, 2015), tem uma taxa de 

urbanização de 98,66%, como apresentado na Figura 1. 

Figura 1 – Localização do município de Campo Grande, MS 

 

Fonte: Autor, 2016. 
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Com intuito de sanar as demandas, foi criado em 2014 a Unidade 

Municipal Gestora do Saneamento Básico com atribuição de implementar a 

política e o plano municipal de saneamento básico e foi responsável pela 

captação de recursos federais para investimento em obras de pavimentação, 

drenagem, água e esgotamento sanitário, prioritariamente nas áreas 

consideradas de risco sanitário (CAMPO GRANDE, 2014). 

Em Campo Grande, a geração de resíduos sólidos 

domiciliares/comerciais é em média de 0,84 kg/hab/dia e mais 0,038 kg/hab/dia 

de resíduos de varrição, limpeza de vias (dados somente da CG Solurb) com 

uma população de 786.797 habitantes conforme o censo demográfico do IBGE 

de 2010. Esses dados foram repassados pela concessionária, em outubro de 

2013. 

O Sistema Nacional de Informações Sobre o Saneamento – SNIS 

apresentou o resultado do diagnóstico do manejo dos resíduos sólidos urbanos 

do ano de 2014, sendo possível observar a massa coletada de resíduos 

domiciliares e públicos nos municípios participantes do diagnóstico e que tiveram 

como informação 55,9 milhões de toneladas.  

O volume per capita é a quantidade coletada quando relacionada à 

respectiva população urbana calculada pelo SNIS/IBGE, resultando em valores 

extremos de massa coletada per capita de 0,83 kg/hab./dia para a região Sul e 

1,26 para a Centro-Oeste, com um indicador médio para o País de 1,05 

kg/hab./dia 

O mesmo indicador per capita calculado apenas para os municípios que 

pesam os resíduos, resulta em uma leve redução do valor médio para 

1,04Kg/hab./dia, muito embora sofra reduções distintas por faixas populacionais. 

Desta forma, para a faixa dos pequenos municípios (até 30 mil habitantes e que 

detém 80% do total de municípios do País), verifica-se um per capita de 

0,77kg/hab./dia. Já nos municípios com população entre 1 e 3 milhões de 

habitantes, o mesmo indicador atinge 1,20kg/hab./dia. Os dados extrapolados 

para o país resultam em um montante estimado de 64,4 milhões de toneladas 

de resíduos domiciliares e públicos coletados no ano ou 176,4 mil toneladas por 

dia. 
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Com um aterro em operação desde 2012 (Figura 2), a sua capacidade já 

está próxima do limite, sendo necessária a construção de um novo aterro, 

demanda essa que motivou a elaboração desse projeto de intervenção. 

Figura 2 – Localização do Atual Aterro Sanitário de Campo Grande, MS. 

 
Fonte: Fotos aéreas 2013, elaboração autor, 2016. 

A preocupação com a destinação adequada dos resíduos sólidos é 

fundamental para gestão dos recursos hídricos, considerando que a ausência de 

um local adequado, os fundos de vale, córregos e rios são os locais mais 

susceptíveis à essa destinação. Desta forma, deu-se a motivação em 

desenvolver o projeto de intervenção de um aterro sanitário. 
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2. OBJETIVO GERAL DO PROJETO 

Promover subsídios para elaboração do projeto de implantação, operação 

e manutenção do novo aterro sanitário, em uma área que permita o 

funcionamento para recepção de pelo menos 13.000.000 (treze milhões) de 

toneladas de resíduos sólidos domiciliares urbanos: 

2.1. Objetivos Específicos 

 Propor alternativa adequada para construção, manutenção e 

controle do aterro sanitário; 

 Estudar o processo de triagem do material da coleta dos resíduos 

sólido; 

 Promover qualidade de vida para população de Campo Grande.  
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3. ÁREA DE INFLUÊNCIA 

3.1. Análise do Entorno 

O projeto atenderá todo perímetro da sede urbana do município, 

considerando que a coleta dos resíduos sólidos domésticos cobre todo 

perímetro. Os bairros do entorno são analisados, considerando a relação 

intrínseca da população deles. 

3.2. Análise da Área Diretamente Afetada 

O projeto será implementado por uma célula de aterro sanitário, quando 

executados conforme as normas vigentes, deverão cumprir todas as leis 

ambientais e promover condições socioambientais equilibrada com os catadores 

de resíduos. 
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4. PROJETO DE INTERVENÇÃO 

Para elaboração do projeto de intervenção é necessário o conjunto de 

projetos de engenharia vinculados e atividades, onde cada item levará a um 

determinado fim. A implantação do aterro sanitário EREGUAÇU, deverá ocorrer 

conforme critérios estabelecidos por lei e obedecendo todas as normas técnicas 

estabelecidas. Ainda serão apresentados procedimentos necessários para 

elaboração; os projetos e ações; conforme representados na Tabela 1 

Tabela 1- Projetos e ações de intervenção 

Atividade Intervenção 

Serviço de topografia Projeto 

Controle das tecnologias aplicadas Ação 

Movimentação de terra Projeto 

Implantação de caminhos de serviço Ação 

Revestimento vegetal Projeto 

Sistema de impermeabilização das células e da 
bacia de chorume 

Projeto 

Especificações do sistema de tratamento de 
líquidos 

Projeto 

Controle de vetores Ação 

Controles gerenciais Ação 

Cercamento do empreendimento Projeto 

Vigilância do empreendimento Ação 

Acessos a pátio de descarga de resíduos Ação 

Descargas, espalhamento, compactação e 
cobertura a serem aterrados 

Ação 

Cascalhados e drenados Projeto 

Sistema de drenagem dos gases Projeto 

Implementação do sistema de drenagem de 
águas superficiais 

Projeto 

Drenos Projeto 

Vala de canalização Projeto 

Obras de arte corrente Projeto 

Monitoramento Ação 

Manutenção geral das instalações existentes Ação 

Tickets de pesagem Ação 

Ações complementares e ratificações de ações Ação/Projeto 
Fonte: Autor, 2016. 
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A vinculação entre projeto e ações adotadas para esse trabalho como 

atividades, divididos em projetos medidas estruturantes e ações como medidas 

não estruturantes, onde serão detalhadas, considerando a CONCESSIONÁRIA 

como empreendedora vencedora do certame de concessão do serviço de 

resíduos sólido do município de Campo Grande. 

4.1. Serviço de Topografia 

Esse serviço é o primordial para uma boa execução da implantação do 

aterro, inicialmente a área selecionada deverá apresentar uma baixa declividade 

para reduzir custos e mitigar os potenciais danos ambientais. 

Caberá a CONCESSIONÁRIA indicar os pontos de amarração do eixo do 

traçado e referências de nível (RN) que julgar necessários e suficientes, a fim de 

possibilitar a locação da obra. 

Será de responsabilidade da CONCESSIONÁRIA, a amarração dos "off-

sets" de projeto, levantamento de seções transversais e nivelamento de controle 

geométrico durante a execução da obra e de serviços complementares.  

A topografia deverá ser realizada nos cortes, empréstimos e aterro, 

quando necessário contemplando as linhas de estacas demarcadoras da área 

de execução dos serviços; área ou local de “Bota Fora”; local selecionado para 

depósito do material excedente resultante da escavação dos cortes. 

Todo serviço deverá ser monitorado e acompanhado obedecendo os 

critério estabelecidos pelas normativas. 

A CONCESSIONÁRIA deverá dispor, sempre que for necessário, de 

equipe de topografia munida de equipamentos adequados para, sob sua 

responsabilidade, executar as seguintes serviços (topografia de implantação e 

de acompanhamento): 

Levantamentos topográficos em geral, com elaboração de plantas, seções 

e outros; 
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Implantação de obras de terraplanagem, acessos, drenagens e medição 

de áreas, volumes, etc.; obras especiais; 

4.2. Controle das Tecnologias Aplicadas 

A CONCESSIONÁRIA deverá efetuar todos as controles necessários para 

assegurar que a qualidade dos materiais empregados e dos produtos esteja em 

conformidade com as especificações. 

Os ensaios e verificações serão executados sob-responsabilidade da 

CONCESSIONÁRIA. Os materiais que não satisfizerem as exigências das 

especificações não poderão ser utilizados nos serviços. 

4.3. Movimentação de Terra 

Compreendem-se os serviços de terraplanagem necessários à execução 

das bases de assentamento de todas as unidades do sistema, incluindo sistema 

viário, células, edificações, sistemas de drenagem e outros. Para tanto, deverão 

ser mobilizados os equipamentos e máquinas apropriados aos serviços de 

escavação, carga, transporte, espalhamento e compactação. 

Para as células e a bacia de acumulação de chorume, o nível final da 

terraplanagem deverá considerar o rebaixamento necessário para execução da 

camada de impermeabilização da base e dos taludes. 

4.4. Implantação dos Caminhos de Serviço 

O sistema viário do Aterro poderá ser constituído de diferentes tipos de 

pavimento em função da localização e da utilização da via. 

O fator determinante para a definição do material de base dos caminhos 

de serviços é a frequência de utilização, tipo de veículos e máquinas que 

utilizarão os referidos pavimentos e o tempo de utilização das frentes de serviço. 
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4.5. Revestimento Vegetal 

Os taludes deverão ser revestidos com uma densa e rasteira cobertura 

vegetal, que tem a finalidade de prevenir as erosões e proteger, bem como, evitar 

a lixiviação das águas pluviais. 

O revestimento será executado com o plantio de grama adaptável a 

região. Deverá ser aplicada no mínimo uma camada de 0,10 m de espessura de 

terra vegetal, fazendo- se em seguida a adubação e a irrigação. 

Os serviços de plantio deverão ser executados na seguinte ordem: 

abertura de sulcos, cavas ou revolvimentos do solo nos taludes, aplicação da 

camada de terra vegetal, adubação e plantio de mudas. 

As mudas de gramíneas serão plantadas com uma densidade de 

aproximadamente 100 unidades por metro quadrado. 

A CONCESSIONÁRIA fica obrigada a irrigar as áreas com revestimento 

vegetal, imediatamente antes e depois do plantio, assim como proceder a 

irrigações suplementares e periódicas indispensáveis ao crescimento da grama. 

4.6. Sistema de Impermeabilização das Células e da Bacia de 

Chorume 

A Impermeabilização da célula deverá ser uma combinação dos seguintes 

fatores: 

 Uma "liner" mineral constituído de uma camada com 0,50 m de 

espessura após compactação, subdivididas em 02 camadas, 

formada de solos residuais maduros, provenientes da 

intemperização de rochas granulito- gnaisse, ocorrentes na região, 

com características argilosas. 

 Uma manta de polietileno de alta densidade (PEAD) com 2,0 

milímetros de espessura sobreposta ao "liner" mineral ancorada na 

crista dos aterros. 
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 Uma camada de proteção da manta de PEAD na base célula, com 

solos de mesmas características, com 0,50 m de espessura, 

possibilitando tráfego de equipamentos e/ou caminhões durante a 

operação da célula. 

 Uma camada de solo melhorado com cimento com espessura 

média de 0,10 m para proteção da manta nos taludes da célula. 

O sistema de impermeabilização da Bacia de Acumulação de Chorume 

deverá ser constituído do seguinte: 

 Um "liner" mineral na base da bacia constituído de uma camada 

com 0,50m de espessura após compactação, subdividida em 02 

camadas, formada de solos residuais similares ao usado nas 

células, se estendendo lateralmente nos taludes. 

 Uma manta de polietileno de alta densidade (PEAD) com 1,0 mm 

de espessura sobreposta ao liner e ancorada na crista dos aterros. 

 Uma camada de proteção da manta PEAD de solo melhorado com 

espessura média de 0,10 m, executada na base e nos taludes. 

Em toda a área da base (fundo) e taludes internos da célula e da bacia de 

acumulação de chorume será assentada uma manta impermeável de polietileno 

de alta densidade com 2,0 mm de espessura. 

O assentamento da manta se dará diretamente sobre a camada do liner 

mineral. A superfície de contato deverá estar isenta de pedras ou outros 

materiais pontiagudos que possam provocar danos à manta. 

A ancoragem da manta na parte superior do talude se dará conforme 

detalhes de projeto. O reaterro para ancoragem das mantas deverá ser 

executado com camadas de 15 cm de espessura.  O teor de umidade deverá 

situar-se na faixa de + ou - 2% e o grau de compactação mínima deverá ser de 

98%. 
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Os requisitos mínimos para fabricação, inspeção, fornecimento e 

instalação da manta de proteção, são os seguintes: 

A camada de proteção da manta na base da célula terá espessura total 

após compactação de 0,50 m, devendo ser executada de uma só vez. 

Os solos serão provenientes das escavações obrigatórias conforme 

previsto no balanceamento de materiais ou em obediência a seleção de material 

a ser feita pela fiscalização no campo, isento de vegetação, blocos de rocha ou 

de materiais graúdos que possam danificar a manta. 

A execução dessa camada requer cuidados especiais da 

CONCESSIONÁRIA, para evitar danos à manta de PEAD pela passagem de 

equipamentos pesadas. 

O solo a ser empregado nesta camada deve ser tratado (umedecido ou 

aerado) fora do local de lançamento, já devendo ser lançado na umidade 

especifica. 

O material deverá ser descarregado em pilhas e espalhado com trator de 

esteira, não permitindo trânsito de equipamentos sobre a camada com 

espessura inferior a 0,50m. 

A camada deverá ser compactada com o rolo na umidade ótima, mais ou 

menos 2% até se obter grau de compactação mínimo de 95%. 

Durante o lançamento e compactação da camada de solo melhorado com 

cimento deverão ser tomados cuidados especiais, de forma a não danificar a 

manta de polietileno. 

A mistura deverá ser compactada com utilização de soquete manual, 

placas vibratórias ou sapos mecânicos. 

O tempo decorrido entre o lançamento do solo melhorado com cimento 

não deve ser superior ao tempo de pega do cimento. 
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A camada de revestimentos nos taludes deverá ser iniciada de baixo para 

cima, com espessura em torno de 0,10 m. Os panos de solo melhorado com 

cimento deverão ser feitos inicialmente de forma alterada sendo posteriormente 

separados através da execução de juntas de dilatação, com espessura de 2,0 

mm, preenchidas com isopor. 

A drenagem interna de chorume deverá ser constituída de drenos cegos 

de brita que se desenvolvem ao longo do pé dos taludes internos e 

transversalmente a base da célula interligando-se com o dreno central. 

O dreno central com elevada capacidade de vazão será constituído de um 

tubo de polietileno de alta densidade, hachurado, adequado, envolvido por 

camadas de transição constituídas de brita (8-16 mm) e de pedriscos (4-8 mm). 

4.7. Especificações do Sistema de Tratamento de Líquidos 

A CONCESSIONÁRIA deverá especificar em sua proposta o sistema de 

tratamento de líquidos, podendo alterá-lo, desde que aprovado pela 

CONCEDENTE e de acordo com a legislação vigente. 

4.8. Controle de Vetores 

A CONCESSIONÁRIA deve realizar todos os esforços no sentido de evitar 

a ocorrência de vetores, realizando o recobrimento diário dos resíduos sólidos 

dispostos, visando inibir a presença de urubus, moscas, ratos, baratas, além do 

cercamento de toda a área do aterro, para evitar a presença de animais 

domésticos, principalmente cães e porcos. Assim, deverá ser observada 

permanentemente a qualidade de operação do aterro sanitária para, caso seja 

necessário, realizar programas de desratização, combate a urubus e outros 

procedimentos específicos para a eliminação de vetores transmissores de 

enfermidades. 

Caberá a CONCESSIONÁRIA a elaboração de todos os serviços de 

engenharia consultiva (projetos básico e executivo, laudos técnicos específicos 

e outros) necessários para a operação do aterro durante o prazo da concessão. 
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4.9. Controles Gerenciais 

Durante a fase de operação do aterro sanitário se fará necessária a 

implementação de controles gerenciais, visando a otimização dos serviços. Na 

área operacional, os controles deverão ser implantados no mínimo para as 

questões referentes a: 

 Entrada e saída de veículos do aterro; 

 Característica e quantidade de resíduos sólidos 

descarregados; 

 Envio de efluentes para tratamento; 

 Avanço físico do aterro; 

 Monitoramento topográfico; 

 Vigilância. 

Com relação ao controle de entrada de veículos transportadores de 

resíduos sólidos, da qualidade e quantidade de resíduos descarregados no 

aterro, estes deverão ser efetuados na balança, registrando-se para cada 

veículo, as seguintes informações: 

 Origem e placa do veículo; 

 Data da ocorrência; 

 Tipologia dos resíduos sólidos; 

 Tipo de veículo; 

 Hora de entrada; 

 Local indicado para a descarga (frente de serviço ativa); 

 Peso bruto do veículo carregado; 

 Peso bruto do veículo vazio; 

 Peso líquido da carga; 

 Hora da saída. 

Ao final do dia, o sistema de pesagem deverá emitir relatório constando o 

total de resíduos sólidos descarregados no aterro, por origem, por tipo de veículo 

e por tipo de resíduo. Vale registrar que na guarita, o controlador de pesagem 

deverá fazer o reconhecimento prévio do tipo de resíduos sólidos que está sendo 
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transportado, só deixando ingressar, os resíduos com características 

compatíveis com a disposição final em Aterro Sanitário aqueles autorizados pela 

CONCEDENTE. 

4.10. Cercamento do Empreendimento 

As cercas devem ser erguidas em tela, com malha n° 3, devem ser 

mantidas sempre em perfeitas condições, impedindo assim o acesso de pessoas 

não autorizadas e animais a parte interna do aterro. Para tanto, estas deverão 

ser inspecionadas, em todo o seu desenvolvimento, pelo menos uma vez por 

semana. Deverão ser verificados o estado dos fios, dos mourões, devendo ser 

reparados imediatamente quaisquer defeitos encontrados. 

4.11. Vigilância do Empreendimento 

A CONCESSIONÁRIA deverá implantar um sistema de vigilância em toda 

a área do aterro, sendo de sua responsabilidade a determinação da quantidade 

de pessoal e equipamento necessários a vigilância perfeita e permanente. Nesse 

planejamento, a CONCESSIONÁRIA deverá considerar os seguintes aspectos 

básicos: 

Vigilância das instalações, dos bens municipais e da área interna do 

aterro, em regime de 24 (vinte e quatro) horas, inclusive sábados, domingos e 

feriados; 

 Acesso à área do aterro somente de pessoal cadastrado ou 

autorizado pela CONCESSIONÁRIA, ou pela CONCEDENTE, 

sendo a respectiva autorização expressa e formal; 

 Proibição expressa da permanência na área, de qualquer tipo de 

animal doméstico, exceto cães adestrados (da vigilância), se 

houverem; 

 Vigilância das cercas de divisa do aterro, especialmente junto as 

áreas de fácil acesso, mediante equipamentos e recursos 

adequados (veículos, sirenes, cães adestrados, equipamentos de 

advertência, sistema televisionado de vigilância e etc.).  
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4.12. Vigilância das Frentes de Descarga 

Os vigilantes deverão ser habilitados, estar devidamente uniformizados e 

dispor de rádios de comunicação. 

A Prefeitura poderá, a qualquer momento, exigir a mudança do sistema 

de vigilância ou a retirada de equipamento e pessoas que estejam em desacordo 

com as normas de segurança. 

Integrará o serviço de vigilância, também, o acompanhamento das cargas 

de materiais apreendidos pelas autoridades competentes, até a sua completa 

destruição e descaracterização e disposição final na frente de serviço, bem 

como, o controle da segurança e o disciplinamento do tráfego interno. 

4.13. Acessos e Pátios de Descarga de Resíduos 

Para a operação do Aterro Sanitário deverão ser implantados acessos 

provisórios e/ou definitivos no interior do aterro, áreas de descarga e outras, 

contemplando entre outros aspectos, declividades compatíveis com os 

equipamentos de transporte de resíduos, drenagem, revestimento provisório, 

equipamentos apropriados para sinalização de tráfego etc., afim de assegurar o 

trafego ininterrupto dos caminhões durante todo o ano. 

As pistas de acesso deverão receber revestimento simples, sendo que se 

prevê a execução dos seguintes serviços: limpeza do terreno, drenagem, 

terraplanagem, fornecimento, transporte e aplicação dos materiais de 

revestimento da pista de rolamento provisório e/ou definitiva. 

4.14. Descarga, Espalhamento, Compactação e Cobertura dos 

Resíduos a Serem Aterrados 

A atividade referente à descarga dos resíduos ocorrerá em frente de 

descarga que deverá possuir dimensões adequadas para o giro dos caminhões 

coletores, dotada de pavimento adequado ao tráfego. 

A orientação de descarga na frente de serviço ficará a cargo do servente 

de aterro (orientador de manobras), que indicará as áreas para a disposição. 
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O caminhão coletor ou basculante descarregará os resíduos, que serão 

dispostos, com auxilio de um trator esteira com lamina, contra a camada em 

formação, formando uma rampa com inclinação de 1:3 a 1:2 (V:H). 

A frente de descarga deverá ser mantida na menor área possível. Os 

resíduos serão espalhados sobre a rampa pelo trator sobre esteiras com lâmina. 

Os resíduos deverão ser espalhados na forma de camadas de 30 a 60 cm, 

posteriormente compactados pelo trator sobre esteiras, que deverá subir e 

descer sobre os resíduos, de 3 a 5 vezes, formando-se a rampa de inclinação de 

1:3 a 1:2 (V:H); 

Após a operação de compactação dos resíduos sólidos, estes deverão 

receber cobertura com uma camada de solo intermediária, de 20 cm (solo 

argiloso ou material inerte) e camada de cobertura final das células, com 

espessuras de 60 cm de solo compactado. 

A manutenção da frente de trabalho, em épocas normais e de chuva, 

deverá contar com acessos locais de descarga.  

4.15. Cascalhados e Drenados 

O entulho de construção civil, resíduo inerte classe lIB, poderá ser 

utilizado como material de cobertura intermediária da célula pela 

CONCESSIONÁRIA. 

4.16. Sistema de Drenagem dos Gases 

O sistema de drenagem de gases será constituído de drenos verticais, 

com o objetivo de coletar o biogás na massa de resíduos, atravessando todas 

as camadas do aterro, até atingir a superfície. 

Os drenos verticais serão constituídos de tubos, de diâmetro mínimo de 

30 cm, devidamente perfurados. Ao redor dos tubos deverá ser disposta uma 

camada de brita ou pedra de mão, para sua proteção e com espessura de 0,60 

m e uma tela metálica de modo a permitir que a mesma permaneça estável, 

antes da disposição de resíduos sólidos ao redor do dreno. 
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Serão espaçados entre si a cada 50 metros e sua construção 

acompanhará o processo de crescimento vertical e horizontal do aterro. 

Este procedimento deverá ser realizado em todas as alturas da 

progressão vertical das camadas do aterro, inclusive para as camadas 

intermediárias de recobrimento, até 0,80 m da superfície aterrada. 

Posteriormente, será executada uma camada de argila, com espessura de 0,40 

m entre o fim do dreno e a superfície, com um raio de 5,0 m, que servirá de selo 

e promoverá o fluxo dos gases pelos drenos, impedindo assim a dispersão 

destes pela superfície do aterro. 

Por último será executada a camada de recobrimento final da célula (0,80 

m) em argila e terra vegetal, podendo-se variar a espessura em função da 

utilização da manta de envelopação. 

Implantação do Sistema de Drenagem de Percolados no Interior do 

Maciço. 

Deverá ser executada uma rede de drenos para permitir a drenagem de 

efluentes líquidos percolados (chorume) formados na célula de resíduos sólidos. 

O sistema de drenagem de efluentes percolados deverá se interligar aos 

drenos verticais de gases instalados e que serão alteados. Assim, apesar destes 

poços trabalharem com a função de permitir o escape de gases contidos na 

massa de resíduos sólidos para a atmosfera, também propiciam a percolação do 

chorume, por gravidade, até a rede de drenos horizontais situada na fundação 

do aterro. 

O sistema de drenagem de efluentes líquidos percolados será composto 

por drenos horizontais, executados numa rede interligada aos drenos verticais 

de gás, a cada 5 m de altura na massa de resíduos. 

Tais drenos terão seção quadrada (0,60 m x 0,60 m), assentes em 

resíduos sólidos no interior do aterro sanitário, preenchidos com brita e pedra de 

mão, revestidos com manta geotêxtil não tecida, declividade mínima de 1% no 

sentido transversal e 1% no sentido longitudinal. 

Implantação da Drenagem de Percolado no Perímetro da Célula. 
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Deverá ser executada uma rede de drenos anelar ao longo de todo o 

perímetro da célula, destinada a captar eventuais afloramentos de percolado 

existentes, conduzindo-os até a caixa de acumulação. 

Tais drenos terão seção retangular de 1m x 1m, extensão aproximada de 

250 m, preenchidos com brita/pedra de mão, revestidos com manta geotêxtil não 

tecida, declividade mínima de 1% no sentido transversal e 1% no sentido 

longitudinal, sendo selados na face superior com camada de solo argiloso. 

4.17. Implantação de Sistema de Drenagem de Águas Superficiais 

O sistema de drenagem superficial visa promover o rápido e total 

escoamento das águas precipitadas no aterro, impedindo-as de entrar em 

contato com os resíduos depositados e também iniciarem processos erosivos. 

Este sistema engloba fundamentalmente os seguintes dispositivos: 

 Canaletas em concreto, tipo meia cana: serão instaladas nos 

bordos do acesso ao aterro com o objetivo de captar as águas 

pluviais e conduzi-las até as caixas de passagem, bem como nas 

bermas do aterro acabado; 

 Canaletas em concreto: serão construídas valetas superficiais para 

interceptar as águas pluviais e conduzi-las ao local de desague; 

 Caixas de passagem: serão utilizadas para a passagem das águas 

pluviais das canaletas para os bueiros. 

 Bueiro de concreto: são dispositivos subterrâneos com o objetivo 

de transpor os acessos viários, de forma a conduzir as águas 

pluviais ao local de desague; 

 Descida d'agua em gabiões; 

 Descida d'agua em degraus (escadas) - dispositivo construído em 

concreto armado e destinado a promover a descida da água de 

pontos mais elevados para pontos mais baixos, dissipando a 

energia do escoamento; 

 Proteção superficial com grama: plantio de vegetação em áreas 

com tendência a erosão, com finalidade de protegê-Ias 

superficialmente. 
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4.18. Drenos 

Os drenos cegos serão construídos em fundo de grota, quando os bueiros 

forem executados fora do talvegue natural, ou sob os aterros assentes em solos 

com excesso de umidade. 

Drenos profundos longitudinais consistem de valas abertas paralelamente 

ao eixo do terrapleno com o objetivo de controlar o fluxo das águas subterrâneas 

e evitar que lençol freático atinja níveis que possa comprometer a plataforma. 

As caixas para águas pluviais deverão ser executadas em alvenaria. No 

caso de chorume deverá ser usado concreto armado. 

4.19. Vala de Canalização 

As valas de canalização se destinam a conduzir as águas nas entradas e 

nas saídas dos bueiros. 

As valas serão executadas segundo as seções, alinhamentos e cotas 

estabelecidas no projeto e/ou de acordo com a ordem da fiscalização. 

4.20. Obras de Arte Corrente 

As obras de arte correntes, compostas de bueiros tubulares em concreto 

armado e/ou chapas metálicas e bueiros celulares em concreto armado, deverão 

ser executados de acordo com as especificações e em conformidade com as 

respectivas especificações. 

4.21. Monitoramento 

O monitoramento do lençol freático deverá ser executado através da 

coleta e análise físico química de amostras de água dos lençóis freático 

coletadas em pelo menos 3 poços de monitoramento a serem instalados no 

aterro. A instalação desses poços será também obrigação da 

CONCESSIONÁRIA. 

Os serviços de análises físico-químicas do lençol freático deverão 

contemplar todas as atividades envolvidas na coleta das amostras, bem como 
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encaminhamento dos laudos e relatórios finais sobre amostras coletadas nos 

poços de monitoramento. 

A coleta de amostras deverá ser efetivada por técnicos especializados,     

munidos de frascos adequados, considerando todos os parâmetros a ser 

analisados, tendo como a primeira etapa o esgotamento dos poços até a 

condição necessária a garantia da qualidade das amostras, a coleta das 

amostras propriamente dita, considerando os parâmetros necessários, o 

encaminhamento a laboratório, efetivação de análises laboratoriais e emissão de 

laudo e relatório finais, a serem encaminhados aos órgãos competentes. 

Os serviços de monitoramento do efluente (chorume) do aterro deverão 

contemplar todas as atividades envolvidas da amostragem da coleta das 

amostras ao encaminhamento dos laudos e relatório finais, efetivadas sobre 

amostras coletadas em pontos definidos no aterro sanitário, atendendo a 

legislação vigente. 

Os serviços de monitoramento das águas superficiais para o aterro 

deverão contemplar todas as atividades envolvidas, da coleta das amostras ao 

encaminhamento dos laudos e relatórios finais, efetivas sabre amostras 

coletadas de pontos definidos internamente e na área de influência do aterro 

sanitário, devendo-se prever, no mínimo, as amostragens solicitadas pela 

legislação vigente. 

4.22. Manutenção Geral e das Instalações Existentes 

Todo e qualquer aterro sanitário, em função das características 

operacionais, inerentes ao tipo de trabalho que e desenvolvido, para que seja 

mantido permanentemente em boas condições, requer a execução rotineira e 

sistemática de serviços de manutenção de seus sistemas viário, de drenagem e 

de tratamento dos efluentes líquidos e gasosos, das superfícies aterradas, e em 

especial dos taludes e do sistema de drenagem de águas pluviais dos 

dispositivos previstos para promover à descida d’água sabre a superfície dos 

taludes. 

Este serviço contempla a manutenção preventiva e corretiva das 

instalações, bem como a sua limpeza, reparos de pintura, equipamento de 
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proteção contra incêndio, manutenção e limpeza dos equipamentos. Caberá a 

Concessionaria a manutenção das construções, instalações, estradas, pátios e 

cercas do canteiro até a final da obra. A CONCESSIONÁRIA deverá preencher 

todas as exigências da lei e regulamentos em vigor, que afetam as construções, 

sua manutenção operação será responsável par todas as demandas resultantes 

de má administração dos trabalhos. 

Para tanto devera ser elaborado um plano de manutenção com o objetivo 

de listar e descrever os procedimentos imprescindíveis a regularização das 

condições operacionais normais do aterro. Assim tem-se os seguintes serviços 

de manutenção rotineiros da operação: 

 Manutenção do sistema viário: consistirá basicamente na 

regularização da superfície de rolamento, de forma a impedir a 

surgimento de depressões que prejudiquem a trafegabilidade dos 

veículos. Este serviço deverá ser executado com equipamento 

adequado e terá como objetivo, reconstruir a espessura de 0,40 m 

fixada para o revestimento de todas as vias internas. Caso seja 

necessário, em função do estado de conservação das vias, deverá 

ser aplicado material para reconstituição da espessura original. 

Este tipo de serviço terá frequência maior quando houver a 

ocorrência de chuvas prolongadas; 

 Manutenção do sistema de drenagem de efluentes líquidos 

percolados: deverá ser efetuada semanalmente a verificação de 

seu funcionamento, bastando para tanto, efetuar inspeção visual 

nas caixas de passagem e poços de acumulação. Em caso de ser 

constatado o não funcionamento de algum dos drenos, deverá ser 

efetuada a limpeza com equipamentos e ferramentas adequados; 

 Manutenção do sistema de drenagem de gases: semanalmente 

deverão ser verificados cada um dos drenos verticais, quanto ao 

funcionamento e o estado de conservação, em especial, o 

queimador posicionado na parte superior. Sempre que constatadas 

anormalidades, tais como, recalques da superfície do aterro na 

área próxima ao dreno, tubulação superior mau posicionada ou em 

mau estado de conservação, deverão ser providenciados os 
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reparos necessários, com aplicação de material terroso, para 

correção de recalques eventualmente verificados ou substituição 

de peças de tubulação superior, quando as existentes estiverem 

fora do padrão exigido para um perfeito funcionamento do sistema. 

 Manutenção das células acabadas: as superfícies das células 

acabadas deverão ser inspecionadas semanalmente ou após a 

ocorrência de períodos de chuvas intensas ou prolongadas, 

objetivando verificar a existência de processos erosivos ou de 

recalques e corrigi-los com a aplicação de material apropriado. 

Este mesmo procedimento deverá ser efetuado para todos os 

taludes externos de células acabadas, de células em operação e 

das vias internas. Caso a constatação do processo erosivo ocorra 

durante períodos de chuvas prolongadas, a área afetada deverá 

ser coberta com lençol de plástico, para bloquear a infiltração até 

que seja possível efetuar o reparo necessário; 

 Manutenção do sistema de drenagem de águas pluviais: todos os 

dispositivos deverão ser inspecionados semanalmente durante a 

ocorrência de chuvas, quando devera ser verificado o 

funcionamento com relação a captação e transporte de todo o 

volume de água precipitado. No caso de ser constatada qualquer 

anormalidade no sistema de escoamento, deverão ser efetuados 

reparos imediatos, mesmo durante a ocorrência de chuvas. Os 

bueiros deverão ser inspecionados, para impedir a presença de 

corpos estranhos que venham a prejudicar o fluxo normal das 

águas. 

Para a manutenção das balanças, a CONCESSIONÁRIA deverá observar 

o Plano de Manutenção Preventiva, que deverá ser executado por profissionais 

da empresa fabricante do equipamento ou por seus representantes autorizados. 

4.23. Tickets de Pesagem 

A confecção dos “tickets” de pesagem, bem como, os demais controles 

dos veículos transportadores de resíduos, serão de exclusiva responsabilidade 

da CONCESSIONÁRIA. 
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Sobre a Área a ser Adquirida para Implantação do Aterro Sanitário 

“EREGUAÇU”. 

Descrição geral do Aterro Sanitário, incluindo localização da zona de   

disposição de obras em função das especificidades do terreno, altitude máxima 

a ser atingida, altura das células, volume disponibilizado e descrição dos 

parâmetros considerados para a definição dessa morfologia; 

A área mínima exigida para a implantação do Aterro Sanitário é de 85 

(oitenta e cinco) hectares. 

Locação da Área número 01 (um), em planta (visão geral e detalhe) do 

município, levantamento planialtimétrico, demonstração de compatibilidade de 

requisitos relacionados no termo de referência da SEMAC/IMASUL, para o 

licenciamento deste tipo de empreendimento, compromisso de compra e venda 

da área caso do licitante seja o vencedor do certame e justificativa da escolha 

da área, comparativamente com as fases do licenciamento (LP, LI e LO). 

Indicação de outras duas áreas alternativas, com as respectivas locações 

em planta (visão geral e detalhe) do município, com as respectivas justificativas 

da escolha das áreas, comparativamente com as fases do licenciamento (LP, LI 

e LO), para atendimento ao objeto da licitação, caso a área número 01 (um) for 

reprovada em qualquer fase do licenciamento. 

Cronograma da construção e da operação das diversas fases do Aterro, 

incluindo a obtenção das diversas licenças necessárias. 

Demonstrar, através de uma conclusão sucinta, as premissas da escolha 

da área número 01 (um), afim de minimizar o risco de impacto sobre o meio 

ambiente, incluindo comentários resumidos sobre as interferências como 

ecossistema local, recursos hídricos, solo, vegetação, meio antrópico e fauna. 

Plantas e relatórios das investigações geotécnicas realizadas; 

Análise da qualidade dos corpos d’água no interior da área e no seu 

entorno, inclusive no lençol freático; 
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4.24. Ações Complementares e Ratificação de Ações 

Sem prejuízo das ações já previstas, deverão ser consideradas também 

as seguintes ações na implantação e operação e manutenção do Aterro 

Sanitário: 

a) Cálculo do Volume de Resíduos Sólidos Domiciliares e Comerciais 

para o Período de 40 anos. 

b) Cálculo do Volume de Resíduos Sólidos dos Serviços de Saúde 

para o Período de 40 anos. 

c) Sistema de Fechamento da Área do empreendimento. 

d) Sistema de disposição de RSDC e RSSS. 

e) Sistema de Impermeabilização Inferior. 

f) Sistema de drenagem dos efluentes líquido e gasoso. 

g) Dimensionamento dos Drenos de Percolado. 

h) Sistema de tratamento do efluente líquido do Aterro Sanitário. 

i) Tecnologia de tratamento do efluente líquido. 

j) Dimensionamento do sistema de  tratamento dos efluentes líquido; 

k) Dimensionamento do sistema de drenagem Pluvial; 

l) Proteção dos Taludes Externos e Cobertura Vegetal. 

m) Sistema de Monitoramento Ambiental; 

n) Sistema de Monitoramento Geotécnico; 

o) Sistema de Monitoramento dos corpos hídricos dentro e no entorno 

do empreendimento; 

p) Sistema de Monitoramento de gases explosivos; 

q) Plano de manutenção (monitoramento) do aterro após o 

fechamento; 

r) Sistema Logístico (Instalações Fixas e Acessos); 
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s) Controle de entrada e aplicação dos materiais; 

t) Controle Quali-quantitativo dos Resíduos; 

u) Cronograma de execução das ações; 

v) Demais exigências dos órgãos ambientais (SEMADE/IMASUL). 
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5. AS TECNOLOGIAS APLICADAS 

As tecnologias aplicadas deverão proporcionar o aproveitamento dos 

resíduos de forma a reduzir, progressivamente, a dependência do aterro 

sanitário. 

Aproveitamento dos materiais presentes nos resíduos em processos 

como reciclagem, produção de composto, utilização como insumo energético 

e outros. 

A minimização na geração de passivos ambientais, sem prejuízo das 

tecnologias já definidas no projeto e observações, caberá à 

CONCESSIONÁRIA adotar as melhores práticas para o cumprimento das 

metas, respeitadas as especificações das Normas Técnicas Brasileiras, do 

projeto. 

No caso de separação de recicláveis a partir do resíduo bruto, esta 

deverá, necessariamente, ser efetuada de forma mecanizada, evitando o 

contato de pessoas com os resíduos. 

A segregação manual só será admitida no material reciclável 

resultante de segregação mecânica supra referida, uma vez garantida às 

condições de saúde ocupacional. 

A utilização das tecnologias de aproveitamento dos resíduos poderá 

ser efetuada de forma progressiva, em acordo com as metas a serem 

atingidas ao longo do contrato. 

A implementação de novas tecnologias deverá ser submetida 

previamente à CONTRATANTE. 
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6. QUANTITATIVOS DE REFERÊNCIA 

Para elaboração do projeto de implantação e operação do aterro sanitário, 

necessita-se de um planejamento para estimar a vida útil e a capacidade, desta 

forma a necessidade de apresentar referências de quantidades na etapa de 

planejamento. 

Os quantitativos apresentados na Tabela 2 desenvolvem as unidades de 

medida, a quantidade mensal e a quantidade projetada em um horizonte de 25 

anos. As medidas de referência além de apresentarem as demandas, os 

volumes dão suporte na geração de custos por atividade e operação que deverá 

ser realizada. 

A referência para estimar os valores bases para elaboração da 

implantação do aterro sanitário, teve como base de cálculo sobre os serviços 

que demandam a um aterro e a projeção para o horizonte de 25 anos, com 

objetivo de estabelecer o tempo de retorno do investimento e a gestão com 

equilíbrio financeiro. 

A projeção de unidades produzidas, constantes da Tabela 2 - “Unidades 

de Referência de Serviços”, foram projetados para o período de 25 anos, nas 

proporções do crescimento vegetativo histórico da população, conforme dados 

do IBGE. 

A referência quantitativa, passa por unidades de peso, temporal, distância 

e até unidade, para exemplificar, o item “Coleta e Transporte de resíduos Sólidos 

Domiciliares e Comerciais em Distritos”, apresenta a unidade de medida 

temporal, onde é realizada uma vez por mês e sua projeção para o horizonte de 

25 anos demonstra que serão realizadas 300 Coletas e Transportes.  
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Tabela 2 – Unidades de referência de serviços. 

Serviços Unid de 
Medida 

Quant. 
Mês 

Quant. Projetada 
para os 
 25 Anos 

Coleta, Transporte e Destinação Final de 

Resíduos Sólidos Domiciliares e 

Comerciais. 
Ton 19.818,52 8.737.613.65 

Coleta, Transporte e Tratamento de 

Resíduos Sólidos dos Serviços de 

Saúde. 
Ton 173,72 70.219,83 

Coleta e Transporte de resíduos Sólidos 

Domiciliares e Comerciais em Distritos. mês 1 300 

Coordenação da UTR – Usina de 

Triagem de Resíduos. Ton 4.680 1.761.160,19 

Cremação de Animais Mortos de 

Pequeno Porte – CCZ. 
Kg 38.000 14.300.018,62 

Coleta, Transporte e Destinação Final de 

Resíduos Classe II-B Inertes. Ton 2.620 985.458,92 

Varrição Manual de Ruas, Vias e 

Logradouros Públicos e Serviços 

Correlatos. 
Km 8.694,60 2.608.380 

Gerenciamento de 05 (cinco) EcoPontos 
Mês 1 300 

Capina, Raspagem e Roçagem Manual 
m² 449.800 134.940.000 

Pintura de Meio fio 
Km 348,67 104.601 

Roçada Mecanizada com Acabamento 
m² 438.070 131.421.000 

Limpeza de Caixas de Boca de Lobo 
unid 2.656 796.800 

Roçada Mecanizada com Máquina 

Costal m² 228.760 68.628.000 

Roçada Mecanizada com Trator e 

Acabamentos m² 468.820 140.646.000 

Fonte: Autor, 2016. 

 A implantação do aterro sanitário dever ser distribuído em 3 fases como 

apresentado nos cronograma físico e na estimativa de custos nos Quadros 1 e 

2. Considerando que o processo de implantação precede o de operação e da 

mesma forma os dois estão detalhados em fases. 
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7. CRONOGRAMA FÍSICO 

Quadro 1 - Cronograma físico financeiro 

ITEM DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES 
FASE DE 

IMPLANTAÇÃO 

MESES 

1
 

2
 

3
 

4
 

5
 

1
4
 

1
5
 

1
6
 

1
7
 

3
3
 

3
4
 

3
5
 

3
6
 

6
7
 

6
8
 

7
8
 

7
9
 

1 Adequação das Edificações existentes e serviços preliminares FASE 1                  

2 Cercamento da área FASE 1                  

3 Destocamento e limpeza do terreno FASE 1                  

4 Escavação das ombreiras e execução do aterro de base 

FASE 1                  

FASE 2                  

FASE 3                  

5 Rede de drenagem de precolado/gás sobre aterro de base 

FASE 1                  

FASE 2                  

FASE 3                  

6 Sistema de drenagem superficial 

FASE 1                  

FASE 2                  

FASE 3                  

7 Disposição dos resíduos – Operação 

FASE 1                  

FASE 2                  

FASE 3                  

8 Proteção superficial do talude TODAS AS FASES                  

9 Implantação da lagoa e acumulação de efluentes FASE 1                  

10 Implantação do sistema de tratamento dos efluentes – ETE FASE 1                  

11 Sistema de monitoramento ambiental TODAS AS FASES                  

 Fase 1 – Implantação do aterro sanitário 
 Fase 2 – Implantação do aterro sanitário 
 Fase 3 – Implantação do aterro sanitário 
 Atividades que desenvolvidas durante todas as fases  
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Quadro 2 – Estimativa de custo do projeto 

ESTIMATIVA DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1. Serviços Preliminares    R$        33.000,00 

1.1 Adaptações nas instalações Existentes vb 1 R$    10.000,00 R$        10.000,00 

1.2 Drenagem Periférica vb 1 R$    23.000,00 R$        23.000,00 

2. Cercamento da Área    R$        57.942,00 

2.1 
Cerda de 12 fios de arame com mourão 
de concreto 

m 3.330 R$           15,25 R$        50.782,50 

2.2 Barreira Vegetal (eucalipto e hibiscos) m 3.330 R$              2,15 R$          7.159,50 

3. Tanque de Acúmulo de Percolado    R$        33.097,00 

3.1 
Preparação do Local (corte e 
compactação) 

m³ 2.730 R$              4,10 R$        11.193,00 

3.2 
Impermeabilização com geomembrana 
PEAD - 1mm 

m³ 1.369 R$           16,00 R$        21.904,00 

4. Estação e Tratamento de Percolado    R$      400.000,00 

4.1 Tratamento físico-químico vb 1 R$ 350.000,00 R$      350.000,00 

5. Balança vb 1 R$    50.000,00 R$        50.000,00 

  TOTAL (R$) R$      524.039,00 

ESTIMATIVA DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DA FASE 1 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1. Aterro de base     

1.1 Preparação do aterro de base (corte) m³ 34.000 R$              3,70 R$      125.800,00 

1.2 
Preparação do aterro de base 
(compactação) 

m² 26.000 R$              1,87 R$        48.620,00 

1.3 
Impermeabilização do aterro de base e 
ombreiras 

m² 26.000 R$           26,09 R$      678.340,00 

1.4 Drenagem de percolado m 430 R$           14,51 R$          6.239,30 

1.5 Drenagem de gás unid. 9 R$         490,42 R$          4.413,78 

1.6 Drenagem superficial (berma) m 280 R$           15,75 R$          4.410,00 

  TOTAL (R$) R$      867.823,08 

ESTIMATIVA DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DA FASE 2 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1. Serviços preliminares     

1.1 Adaptações nas instalações exisitentes vb 1 R$    10.000,00 R$        10.000,00 

2. Aterro de base     
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2.1 Preparação do aterro base (corte) m³ 36.300 R$              3,70 R$      134.310,00 

2.2 
Preparação do aterro base 
(compactação) 

m² 21.500 R$              1,87 R$        40.205,00 

2.3 
Impermeabilização do aterro de base e 
ombreiras 

m² 45.700 R$           26,07 R$  1.191.399,00 

2.4 Drenagem de percolado m 1.060 R$           14,51 R$        15.380,60 

2.5 Drenagem de gás unid. 15 R$         490,42 R$          7.356,30 

2.6 Drenagem superficial (berma) m 650 R$           15,75 R$        10.237,50 

  TOTAL (R$) R$  1.408.888,40 

ESTIMATIVA DE CUSTOS DE IMPLANTAÇÃO DA FASE 3 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1. Preparo sobre fase 1 e 2     

1.1 Drenagem de gás unid. 13 R$         490,20 R$          6.372,60 

1.1 Drenagem superficial (berma) m 1.200 R$           15,75 R$        18.900,00 

  TOTAL (R$) R$        25.272,60 

ESTIMATIVA DE CUSTOS DE OPERAÇÃO DA FASE 1 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1. 1ª camada    R$          7.875,00 

1.1 Drenagem superficial m 500 R$           15,75 R$          7.875,00 

2. 2ª camada    R$      269.279,44 

2.1 Preparação da camada (corte) m³ 12.240 R$              3,70 R$        45.288,00 

2.2 Preparação da camada (compactação) 
m² 7.200 R$              1,87 R$        13.464,00 

2.3 
Impermeabilização da camada (corte e 
ombreiras) m² 7.200 R$           26,09 R$      187.848,00 

2.4 Drenagem de percolado m 510 R$           14,51 R$          7.400,10 

2.5 Drenagem de gás m 11 R$         372,44 R$          4.096,84 

2.6 Drenagem superficial (berma) m 710 R$           15,75 R$        11.182,50 

3. 3ª camada    R$        22.206,94 

3.1 Drenagem de percolado m 510 R$           14,51 R$          7.400,10 

3.2 Drenagem de gás m 11 R$         372,44 R$          4.096,84 

3.3 Drenagem superficial (berma) m 680 R$           15,75 R$        10.710,00 

  TOTAL (R$)  R$      299.361,38  

ESTIMATIVA DE CUSTOS DE OPERAÇÃO DA FASE 2 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1. 1ª camada    R$          7.402,50 

1.1 Drenagem superficial m 470 R$           15,75 R$          7.402,50 

2. 2ª camada    R$      199.532,26 

2.1 Preparação da camada (corte) m³ 8.500 R$              3,70 R$        31.450,00 
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2.2 Preparação da camada (compactação) 
m² 5.000 R$              1,87 R$          9.350,00 

2.3 
Impermeabilização da camada (corte e 
ombreiras) m² 5.000 R$           26,21 R$      131.050,00 

2.4 Drenagem de percolado m 1.060 R$           14,51 R$        15.380,60 

2.5 Drenagem de gás m 14 R$         372,44 R$          5.214,16 

2.6 Drenagem superficial (berma) m 450 R$           15,75 R$          7.087,50 

3. 3ª camada    R$        26.496,66 

3.1 Drenagem de percolado m 1.000 R$           14,51 R$        14.510,00 

3.2 Drenagem de gás m 14 R$         372,44 R$          5.214,16 

3.3 Drenagem superficial (berma) m 430 R$           15,75 R$          6.772,50 

  TOTAL (R$) R$      233.431,42 

ESTIMATIVA DE CUSTOS DE OPERAÇÃO DA FASE 2 

ITEM DESCRIÇÃO UNID. QUANT. 
PREÇO 

UNITÁRIO (R$) 
PREÇO TOTAL 

(R$) 

1. 1ª camada    R$        17.955,00 

1.1 Drenagem superficial m 1.140 R$           15,75 R$        17.955,00 

2. 2ª camada    R$        34.330,32 

2.4 Drenagem de percolado m 860 R$           14,51 R$        12.478,60 

2.5 Drenagem de gás m 13 R$         372,44 R$          4.841,72 

2.6 Drenagem superficial (berma) m 1.080 R$           15,75 R$        17.010,00 

3. 3ª camada    R$        31.723,73 

3.1 Drenagem de percolado m 820 R$           14,51 R$        11.898,20 

3.2 Drenagem de gás m 12 R$         372,44 R$          4.469,28 

3.3 Drenagem superficial (berma) m 975 R$           15,75 R$        15.356,25 

4. 4ª camada    R$        27.807,75 

4.1 Drenagem de percolado m 710 R$           14,51 R$        10.302,10 

4.2 Drenagem de gás m 10 R$         372,44 R$          3.724,40 

4.3 Drenagem superficial (berma) m 875 R$           15,75 R$        13.781,25 

5. 5ª camada    R$        24.626,18 

5.1 Drenagem de percolado m 660 R$           14,51 R$          9.576,60 

5.2 Drenagem de gás m 7 R$         372,44 R$          2.607,08 

5.3 Drenagem superficial (berma) m 790 R$           15,75 R$        12.442,50 

  TOTAL (R$) R$      136.442,98 
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8. FONTES DE FINANCIAMENTO 

As demandas para os financiamentos ocorrem no país conforme a 

promulgação de instrumentos legais que exigem a execução de infraestrutura 

que demandem recursos, desta forma, o Ministério do Meio Ambiente divulgou 

as fontes de Financiamento para o setor de resíduos sólidos no Brasil que podem 

ser utilizadas pelo setor público e/ou privado. 

Considerando que para o Município ter acesso a qualquer linha de 

financiamento, é necessário que o mesmo tenha o seu Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos elaborado, pois a qualidade do mesmo 

será o critério de análise dos bancos, conforme dito na Lei 12.305/2010. 

Atualmente no Brasil, somente quem não cumpriu as exigências dessa Lei estão 

de fora das linhas de financiamento da União. 

Algumas linhas de financiamento foram organizadas no Quadro 3 para 

representar a finalidade e o público alvo, “Reembolsáveis”, também conhecidos 

como “Recursos Onerosos”: 

Quadro 3 - Fontes financiadoras 

BANCO FINALIDADE PUBLICO ALVO 

Banco do 
Brasil – BB 

FINAME 
Empresarial 

Financiamento de longo prazo para 
aquisição e produção de máquinas e 
equipamentos novos, de fabricação 
nacional, incluindo veículos de carga, 
cadastrados no BNDES e financiamento 
de capital de giro para micro, pequenas 
e médias empresas na linha de 
financiamento do MPME BK (Micro, 
Pequenas e Médias Empresas – 
Aquisição de Bens de Capital). 

Micro, pequenas e médias 
empresas. 

Banco do 
Brasil – BB 

FCO 
Empresarial 

Financiamento de bens e serviços 
necessários à implantação, ampliação, 
modernização e reforma de 
infraestrutura econômica, com ou sem 
capital de giro associado e aquisição de 
insumos para usinas de compostagem e 
aterros sanitários. 

Empresas que se dedicam à 
atividade produtiva nos 
segmentos agropecuário, mineral, 
industrial, comercial, de serviços, 
agroindustrial e de turismo na 
região Centro-Oeste. Para o 
programa de infraestrutura 
econômica, o público alvo é 
composto por pessoas jurídicas de 
direito privado e empresas 
públicas não dependentes de 
transferências financeiras do 
Poder Público que exerçam 
atividade produtiva na Região 
Centro-Oeste. 



 

47 
 

BNDES 
Cartão 
BNDES 

Financiar a aquisição de bens de 
produção nacional cadastrados no 
BNDES para micro, pequenas e médias 
empresas, com base no conceito de 
cartão de crédito, sendo o BB um dos 
emissores do cartão. 

Micro, pequenas e médias 
empresas com faturamento bruto 
anual de até R$ 90 milhões, 
sediadas no País, que exerçam 
atividade econômica compatíveis 
com as políticas operacionais e de 
crédito do BNDES e que estejam 
em dia com o INSS, FGTS, RAIS 
e tributos federais. 
 

BNDES 
Proger 
Urbano 

Empresarial 

Financiar projetos de investimento, com 
ou sem capital de giro associado, que 
proporcionem a geração ou manutenção 
de emprego e renda na área urbana, 
viabilizando o desenvolvimento 
sustentado das empresas de micro e 
pequeno porte. 

Empresas com faturamento bruto 
anual de até R$ 5 milhões. 

BNDES 
Proger 
Urbano 

COOPERFAT 

Financiar projetos de investimento. Os 
pré-requisitos para o financiamento são 
possuir conta corrente, limite de crédito 
estabelecido e inexistência de restrições. 

Associações e cooperativas 
urbanas e seus respectivos 
associados e cooperados, 
formados por micro e pequenas 
empresas, com faturamento bruto 
anual de até R$ 5 milhões, e 
pessoas físicas. 

BNDES 
Leasing 

Aquisição de veículos, máquinas, 
equipamentos e outros bens móveis de 
origem nacional ou estrangeira, novos ou 
usados, além de bens imóveis por meio 
de arrendamento mercantil. A operação 
é sujeita à aprovação de crédito. Entre 
em contato com sua agência para 
conhecer os itens arrendáveis. 

Empresas 

BNDES 
PMI Projetos 

Multissetoriais 
Integrados 
Urbanos 

Financiar os seguintes 
empreendimentos: 
Urbanização e implantação de 
infraestrutura básica no município, 
inclusive em áreas de risco e de sub-
habitação; 
Infraestrutura de educação, saúde, 
assistência social, esporte, lazer e 
serviços públicos; 
Recuperação e revitalização de áreas 
degradadas, de interesse histórico ou 
turístico; 
Saneamento ambiental (abastecimento 
de água, esgotamento sanitário, 
resíduos sólidos e drenagem urbana); 
Transportes públicos de passageiros 
(urbanos, metropolitanos e rurais; 
hidroviário, sobre trilhos e sobre pneus; 
equipamentos e infraestrutura). 
 

Estados, municípios e Distrito 
Federal 

Fonte: Ministérios do Meio Ambiente – Secretária de Recursos Hídricos e Ambiente Urbano – 
Orientações para elaboração de Plano Simplificado de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos – 
PSGIRS para municípios com população inferior a 20 mil habitantes 
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9. IMPACTOS GERADOS PELA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO 

A implantação do aterro sanitário EREGUAÇU, apresenta os potenciais 

impactos ambientais negativos e para este trabalho foram identificados os 

previstos sobre a qualidade do ar e a partir da emissão de ruídos, considerando 

a ocupação atual e futura do entorno. 

Embora haja expectativa de que o Aterro Sanitário EREGUAÇU de 

Campo Grande deverá melhorar significativamente a qualidade do meio 

ambiente do local e entorno do empreendimento, a inclusão de apenas fatores 

impactantes negativos do meio circunscreve-se ao que estipulado no Termo de 

Referência fornecido pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de Campo Grande, com as exigências relativas a 

estes Estudos Complementares. 

9.1. Impactos Sobre a Qualidade do Ar 

9.1.1. Ação Impactante 

Conforme Real (2005), há diversas experiências relatadas sobre a 

produção, oxidação e emissões de metano em aterros. Estudos desenvolvidos 

por Haarstad (1997, apud Real 2005) indicaram que as emissões de metano 

(CH4) provenientes de aterros aumentam à medida que o biogás é bombeado 

para fora do aterro, chegando a mais de 20 vezes a produção natural, sem 

bombeamento.  

Sendo assim, ao drenar o gás do aterro e queimá-lo, transformando-o em 

gás carbônico para a redução do aquecimento global, parece não razoável, pois 

com o bombeamento pode-se induzir a entrada de ar na massa de resíduo 

transformando a biodegradação em fase acetogênica, aumentando assim a 

geração de chorume, que por sua vez aumenta a produção de metano.  
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Portanto, é possível reduzir a produção de metano pela oxidação do 

mesmo com material argiloso para a cobertura do resíduo, evitando o escape 

desse gás para a atmosfera. 

O metano é particularmente importante, pois corresponde a 

aproximadamente 50% da composição do biogás produzido. Esse gás 

representa um perigo potencial por ser combustível e explosivo em 

concentrações entre 5 e 15% em volume, no ar. O biogás e consequentemente 

o metano pode migrar abaixo da superfície do solo nas zonas não saturadas, 

principalmente nos meses mais frios (inverno) e se acumular em ambientes 

fechados tornando-se um perigo potencial, pois o metano é incolor e inodoro, 

portanto difícil de ser detectado. 

Outro impacto potencial associado ao metano é a sua capacidade de 

contribuir para o efeito estufa, ou seja, o aquecimento global, pois esse gás é 21 

vezes mais eficiente para isolar calor dentro da atmosfera que o dióxido de 

carbono CO². 

A emissão não controlada de biogás é um dos grandes problemas 

ambientais, e localmente o problema é a difusão do gás e do odor, que podem 

se tornar perigosos dependendo da concentração no ambiente. Entretanto o 

maior problema é a contribuição dos aterros para o balanço mundial de metano, 

ou seja, a contribuição estimada para a emissão global do metano é da ordem 

de 8%, com uma tendência de aumento progressivo devido ao fato de que o 

aterro é a forma de disposição cada vez mais usual nos países em 

desenvolvimento (REAL, 2005). 

A contaminação do ar pode ocorrer através do processo de formação de 

gases (CH4, CO2, H2S etc.), proveniente da decomposição da massa de lixo. 

Da mesma forma que os líquidos, os gases tendem a circular através dos 

caminhos que oferecem menor resistência à sua passagem, razão pela qual, de 

um modo geral, o deslocamento dos gases, na área do aterro, está relacionado 



 

50 
 

com o movimento dos líquidos. Devido à sua baixa densidade, os gases tendem 

a liberar-se pela superfície, quando não se misturam com os líquidos. 

Alguns gases possuem características próprias como por exemplo, o CH4 

que é explosivo e o H2S que tem cheiro desagradável, o que caracteriza as 

propriedades de cada um. 

Os gases de aterros sanitários estão normalmente saturados de vapor de 

água. A degradação da matéria orgânica contida na massa de resíduos ocorre 

sob condições, predominantemente anaeróbias e sua velocidade depende da 

natureza do componente, que pode ser classificado em duas categorias básicas: 

rapidamente degradável e lentamente degradável.   

Incluem-se no grupo de componentes rapidamente degradáveis os restos 

de alimento, papel e papelão, os quais dentro do aterro e em condições normais 

podem demorar, em média, seis anos para estabilização. No primeiro ano, a 

geração de gases é praticamente nula; depois, inicia-se a produção de metano, 

atingindo um pico próximo ao final do segundo ano (TCHOBANOGLOUS, 1993). 

Para a segunda categoria de resíduos, sob condições normais, estima-se 

um tempo médio de 16 anos para estabilização total. Da mesma forma, somente 

no final do primeiro ano verifica-se o início de produção de gases, que atinge um 

pico ao final do sexto ano; depois, gradativamente vai-se reduzindo a produção, 

chegando a praticamente zero até o final do décimo sexto ano.  

A degradação anaeróbia resulta, principalmente, na produção de metano 

e de dióxido de carbono (CO²), com consequente consumo de água.  

Dentre os gases apresentados na Tabela 3 que mostra constituintes 

típicos do gás gerado em aterros sanitários, os que podem causar incômodos 

são os sulfetos, dissulfetos, mercaptanas e amônia.  Esses gases serão 

destruídos quando submetidos a queima no Aterro Sanitário. 
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Tabela 3 - Constituintes típicos, encontrados nos gases de aterros 

Componente Porcentagem (base seca) 

Metano 45    -    60 

Dióxido de Carbono 40    -    60 

Nitrogênio 2    -    5 

Oxigênio 0,1    -    1,0 

Sulfetos, dissulfetos, mercaptanas, etc. 0       -    0,1 

Amônia 0,1    -    1,0 

Hidrogênio 0       -    0,2 

Monóxido de Carbono 0       -    0,2 

Outros 0,01    -   0,6 

Fonte: Adaptado, Tchobanoglous, 1993. 

Dentre os gases citados, o metano e o gás carbônico não apresentam 

toxicidade, entretanto, o primeiro (devido às suas propriedades combustíveis) 

como já citado, é explosivo quando se acumula entre 5 e 15% no ar, e a categoria 

que envolve os sulfetos merece maior atenção, não tanto pela sua toxicidade, 

mas sim quanto ao seu odor desagradável. 

Segundo a ATSDR (Agency for Toxic Substances and Desease Registry), 

nos EUA os seres humanos são bem sensíveis ao sulfeto de hidrogênio, 

podendo sentir odores à concentrações inferiores a 1,0 ppb (partes por bilhão).  

Quando essas concentrações atingem valores próximos a 50 ppb, os odores são 

considerados agressivos.  De acordo com essa agência dos EUA, a 

concentração observada nos arredores de aterros sanitários americanos 

encontra-se próximo de 15 ppb. 

Ainda segundo a ATSDR, os demais gases apresentam limiares de 

detecção humana bem mais elevados, não sendo preocupantes quanto ao odor 

ou à toxicidade. 

Uma das maiores preocupações quanto aos gases gerados nos aterros 

sanitários, segundo a US-EPA (United States Environmental Protection Agency), 

refere-se à migração do metano no solo e seu acúmulo em cavidades. O biogás 
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pode se acumular em cisternas ou porões de edificações, reduzindo a 

quantidade de oxigênio e elevando os riscos de explosão. 

Dessa forma, os gases gerados no Aterro Sanitário devem ser 

devidamente drenados para evitar que a acumulação chegue a níveis 

potencialmente explosivos. O sistema de impermeabilização dos aterros também 

tem como função impedir a migração lateral dos gases. 

Os gases gerados pelo Aterro Sanitário (resíduos classe II) serão 

coletados por um sistema passivo de drenagem de gases, e queimados em 

condições controladas para reduzir sensivelmente a emissão dos componentes 

citados para a atmosfera. Essa drenagem também minimiza os riscos de 

migração de gases por eventuais falhas do sistema de impermeabilização dos 

aterros. 

9.2. Impactos Sobre os Níveis Sonoros 

9.2.1. Ação Impactante 

Os ruídos serão gerados pelas seguintes atividades, variáveis de acordo 

com a fase evolutiva das obras: tráfego de veículos, utilização de equipamentos 

pesados (trator sobre esteiras, retroescavadeira, pá carregadeira de rodas, rolo 

compactador, etc.), execução de fundações (bate-estacas, marteletes 

pneumáticos, compactadores e outros), obras civis (betoneiras e vibradores), 

operação das máquinas e caminhões que serão utilizados para o espalhamento 

e compactação dos resíduos nas camadas dos aterros e pelos caminhões 

coletores de resíduos. 

Na operacionalização do Aterro Sanitário de Campo Grande, serão 

utilizados os veículos e maquinários apresentados na Tabela 4. 
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Tabela 4 - Equipamento e máquinas que serão mobilizados na fase de operação 

Quantidade Equipamentos Nìvel De Ruído 

01 retroescavadeira 86 a 90 dB 

01 pá carregadeira 88 a 92 dB 

03 caminhão basculante 80 a 84 dB 

02 trator de esteira 84 a 90 dB 

06 caminhões coletores 82 a 86 dB 

Fonte: adaptado (PROEMA, 2005a) 

O relatório apresentado pela (PROEMA, 2005a), considerou que no 

horário de pico dos caminhões coletores, o total de três a quatro viagens/hora, 

ou seja, três ou quatro caminhões coletores presentes simultaneamente no local, 

uma pá carregadeira, dois tratores de esteira obtendo-se estimativamente uma 

poluição sonora de 78 dB, tendo em vista que vários fatores podem influir 

(regulagem dos motores, simultaneidade nas operações dos equipamentos e 

veículos, etc.). Este valor é considerando intermitente, não ocorrendo durante 

toda a jornada de trabalho.  

O perfil topográfico não apresenta barreiras físicas (acústicas) à 

propagação do ruído para áreas circunvizinhas, uma vez que a vegetação é 

constituída por espécies rasteiras e de pequeno porte. 
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10. CONCLUSÕES 

Os recursos hídricos estão intrinsicamente com a gestão dos resíduos 

sólidos, e a destinação final dos rejeitos apresenta um custo significativo, que vai 

além a implantação, na operação o custo é equivalente o da implantação, onde 

muitos municípios enfrentam problemas quanto a fomento de recursos para 

execução. 

O município de Campo Grande não esta cerceado, frente a realidade dos 

municípios do país, sempre percorrendo cumprir as metas estabelecidas pelas 

legislações federais, em especial a Lei 12.305/10 que instituiu a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos e exige a implementação de aterros sanitário como meio 

de destinação dos rejeitos. 

Problemas socioambientais são comuns quando tratados as temáticas 

dos resíduos sólidos e também os danos nos meios físico e biológico, para a 

gestão dos recursos hídricos, além da contaminação da qualidade das águas os 

rejeitos dispostos inadequadamente promovem sedimentação e acumulo de 

resíduos (lixo) nos canais de drenagem, promovendo problemas no sistema de 

escoamento e drenagem das águas pluviais urbanas. 

A implantação do Aterro Sanitário ERIGUAÇU, colocará a cidade de 

Campo Grande, em destaque no cenário nacional quanto a gestão dos resíduos 

sólidos e será uma medida de mitigação muito importante para as bacias, 

promovendo a qualidade de vida para a população e estabilidade da saúde 

ambiental. 

No entanto a implantação do Aterro Sanitário será um instrumento, 

equipamento, ferramenta, obra etc que deve ser implementada pelos tomadores 

de decisão a fim de cumprir os ritos legais e estabilizar o sistema ambiental de 

Campo Grande. 
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